
          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεγαλόπολη    03/11/2016
   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                  Αρ.Πρωτ.15861

Περίληψη διακήρυξης για την «“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  &  ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

1. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛOYΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και 

2. Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ο  ∆ήµος  Μεγαλόπολης  διακηρύσσει  πρόχειρο  συνοπτικό   ∆ιαγωνισµό  µε  σφραγισµένες
προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης , το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%)   στη
µέση  τιµή  Λιανικής  όπως  θα  προκύπτει  από  το  ∆ελτίο  Πιστοποίησης  Τιµών  της  ∆/νσης
Ανάπτυξης  τµήµα εµπορίου & τουρισµού Περιφερειακής ενότητας  Ν.  Αρκαδίας,  για τα είδη:
κρεοπωλείου (Οµάδα Δ), ιχθυοπωλείου-κατεψυγµένα  (Οµάδα Γ) , είδη οπωροπωλείου (Ομάδα
Ε), είδη γάλακτος (ομάδα Α1 και Α2). Για τα είδη παντοπωλείου (Οµάδα ΣΤ),  καθώς και είδη
αρτοπωλείου (Οµάδα Β),   η κατακύρωση της προµήθειας θα  γίνει στον προµηθευτή που θα
προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά στις ενδεικτικές τιμές του
πρ/σμού της μελέτης για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

 Ενδεικτικός προϋπολογισµός  ανέρχεται στο 62.524,15€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α.
Ο διαγωνισµός  θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό   Κατάστηµα Μεγαλόπολης,  στις   17/11/2016,
ηµέρα Πέμπτη και από  ώρα 9:00 π.µ. έως 9:30π.μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών),
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.

∆ικαιούµενοι συµµετοχής: (Α) Έλληνες Προµηθευτές (Β) Αλλοδαποί Προµηθευτές (Γ) Νοµικά
πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά (∆) Συνεταιρισµοί (Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προµηθευτών
που υποβάλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές θα  έχουν χρόνο ισχύος  όχι  µικρότερο για  χρονικό  διάστηµα   εξήντα
(60) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Η  διακήρυξη  θα  αναρτηθεί  στο  ΚΗΜ∆ΗΣ  και  στην  ιστοσελίδα  του  ∆ήµου
www  .  megalopoli  .  gov  .  gr  ,  όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση σ’ αυτά και
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

  Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Συνηµµένα:
Διακήρυξη διαγωνισμού

   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ       
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  & ΕΙΔΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:1. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και 2.Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  &  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Μεγαλόπολης προκηρύσσει πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια
ειδών Γάλακτος & ειδών τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης &
των νομικών του προσώπων του Δήμου:α). ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
και  β).Ν.Π.Δ.Δ.  «  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   &   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με  σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης:

α) το  µεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  (%)   στη  µέση  τιµή  Λιανικής  όπως  θα
προκύπτει  από το  ∆ελτίο  Πιστοποίησης  Τιµών της  ∆/νσης Ανάπτυξης  τµήµα εµπορίου &
τουρισµού  Περιφερειακής  ενότητας  Ν.  Αρκαδίας,  για  τα  είδη:  κρεοπωλείου  (Οµάδα  Δ),
κατεψυγµένα - είδη ιχθυοπωλείου  (Ομάδα Γ), είδη οπωροπωλείου (Ομάδα Ε) είδη γάλακτος
(Οµάδα Α1 & Α2)  και β) Για τα  είδη αρτοπωλείου & είδη παντοπωλείου (Οµάδα Β & Ομάδα
ΣΤ),  η κατακύρωση της προµήθειας θα  γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει την πλέον
συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη προσφορά στις  ενδεικτικές  τιμές  του  πρ/σμού  της
μελέτης για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  Α  147/08.08.2016)   Δημόσιες  Συμβάσεις   Έργων

Προμηθειών, και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕE  και

2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα του άρθρου 117.

 Το Ν. 3463/2006 –ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 Το  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Β/07.06.2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης.

 Την υπ΄ αριθμ 379/2016 Απόφαση τoυ Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ: 7ΓΕΒΩΛ8-Θ3Ο) για : 

«  Έγκριση  διενέργειας  πρόχειρου  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω

προμήθειας».

 Την  υπ΄  αριθμ.  510/2016  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  :  ««Έγκριση  τεχνικών
προδιαγραφών, τρόπος διενέργειας της προμήθειας, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  και
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κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας γάλακτος και ειδών τροφίμων για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης και των Νομικών Προσώπων του Δήμου».

 Τους  όρους  και  τις  προδιαγραφές  που  αναφέρονται  στην  υπ΄αριθμ  68/2016  μελέτη  του

Δήμου.

Ά ρ θ ρ ο   1
Προϋπολογισμός 

Η  προϋπολογισθείσα  ενδεικτική  δαπάνη  για  την  προμήθεια  έχει  εκτιμηθεί  στο  ποσό  των
εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τέσσερα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά  (62.524,15€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Άρθρο  2 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι  την  17η  Noεμβρίου 2016
ημέρα Πέμπτη και από ώρα 9:00π.μ. έως και 9.30πμ  (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών),
ως εξής: 

α) Προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού από ώρα 9.00πμ μέχρι
9.30πμ  (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών).

β)  Ταχυδρομικά  στην  παρακάτω  διεύθυνση  μέχρι  της  προηγούμενης  του  διαγωνισμού
εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την  16η  Νοεμβρίου  2016 ημέρα Τετάρτη .
Δήμος Μεγαλόπολης, Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 - 22200 Μεγαλόπολη.
Σε περίπτωση απεργίας ή ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, την ίδια ώρα.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας.
Προσφορές  που  κατατίθενται  εκπρόθεσμα  δεν  γίνονται  δεκτές  και  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγιστούν.

Άρθρο  3
Λήψη Πληροφοριών

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ζητήσουν εμπρόθεσμα έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές παρέχονται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

Οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  αποστέλλονται  ή  παραδίδονται  το  αργότερο  δύο  (2)
εργάσιμες  ημέρες  μετά  τη  λήψη  της  σχετικής  αίτησης.  Όταν  επείγοντες  λόγοι  καθιστούν  την
προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε μπορεί να ορισθεί σε δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: Τηλ:  2791360207 αρμόδιοι υπάλληλοι: ΄Αννα Σαφλαγιούρα,
Ζαφειρία Κοτέλου.

ΑΡΘΡΟ 4
Επιτροπή Διαγωνισμού
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Η  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  θα  αποτελείται  από  τρεις  δημοτικούς  υπαλλήλους
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/16.
Η  Επιτροπή  αξιολόγησης  ενστάσεων  και  προσφυγών  θα  αποτελείται  από  τρεις  δημοτικούς
υπαλλήλους σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11α του Ν. 4412/16.

Άρθρο 5
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  υποβάλλουν  µαζί  µε  την  προσφορά  τους,  για  μία  η
περισσότερες ομάδες της προμήθειας για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε
ομάδας επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά :

Α-Β. Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί πολίτες

14   Υπεύθυνη δήλωση  του  ν.1599/1986  ως προκαταρκτική  απόδειξη  (άρθρα  73,  74,

79 του νέου Ν.4412/2016)  προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν  δηµόσιες
αρχές ή τρίτα µέρη που να πιστοποιεί 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 να µην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

-Ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει καταβάλει  εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  των ιδίων,
καθώς και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

-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  και  των  τευχών
δηµοπράτησης, τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.

Θα  δηλώνει  τη  συµµόρφωση  των  προσφερόµενων  ειδών  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
αρ.:68/2016 µελέτης , βασιζόµενη στο νέο Ν.4412/2016, πού έχει ισχύ από 08-08-2016.

15 Παραστατικά εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.

Συνεταιρισµοί

Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α), (Β)

(Ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.

Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., για ενώσεις που αποτελούνται από µικροµεσαίες
µεταποιητικές  επιχειρήσεις  (ΜΜΕ)  ή  παραγωγικούς  αστικούς  συνεταιρισµούς  στις  οποίες
µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου
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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%.

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωµένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή.

Άρθρο 6
 Εγγυήσεις 

 
  Εγγύηση Συμμετοχής
  Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016  δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό
διαγωνισμό.

Οι  παρακάτω αναφερόµενες εγγυήσεις  εκδίδονται  από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι
έχουν σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό.

Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

∆εν επιτρέπεται  η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί  σε  συνάλλαγµα.  Σε  περίπτωση
ένωσης  προµηθευτών,  η  εγγύηση  εκδίδεται  στο  όνοµα  όλων  των  µελών  της  ένωσης  και
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισµού, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  εκδίδεται  υπέρ  του  ∆ήµου  Μεγαλόπολης  µε  τον  οποίο
υπογράφεται η σύµβαση. Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύµβασης.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

Άρθρο 7 
Γλώσσα

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
νόµιµη  ελληνική  µετάφραση.  Επικρατούσα  διατύπωση  είναι  πάντοτε  η  Ελληνική.  Οι  τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

Άρθρο 8 
Τρόπος σύνταξης και υποβολής των προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα

Με  ποινή  να  µη  γίνουν  αποδεκτές,  οι  προσφορές  υποβάλλονται  µέσα  σε  φάκελο  καλά
σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα πάνω στον οποίο αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις:

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα

Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια δηλαδή ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο αριθµός της διακήρυξης

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής
που ορίζει η διακήρυξη και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος της οικονοµικής
προσφοράς πρέπει να φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου,
να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  τοποθετούνται  σε  ιδιαίτερο  φάκελο  και
ακολουθούν τον  κυρίως φάκελο µε την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και  τις   λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η οικονοµική θ’ αφορά το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας.

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν µία προσφορά για την προµήθεια των ειδών κάθε
οµάδας ή οµάδων.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν  υπάρχει
στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραµµένη  από  τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει  τις
προσφορές  και  κατά  τον  έλεγχο  καθαρογράφει  την  τυχόν   διόρθωση,

µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή  διορθώσεις
οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της
διακήρυξης.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της  διακήρυξης  της       προσφοράς.

∆ιευκρινίσεις  δίνονται  από  τον  προσφέροντα  µόνο  όταν  ζητούνται  από  την     Επιτροπή

∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις
που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σηµεία που ζητήθηκαν.

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρµογής  της  προσφερόµενης  τιµής,  ή  έκπτωσης,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
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προσφερόµενη τιµή.

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δε θα γίνονται αποδεκτές. Αντιπροσφορές
δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στην προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη  επιβάρυνση
για την παράδοση του προϊόντος στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α.

Οι  προσφορές  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους  ενδιαφερόµενους  ή  τους  νόµιµους
εκπροσώπους τους.

Οι  προσφορές  των  κοινοπραξιών  πρέπει  να  είναι  υπογεγραµµένες  από  όλους  τους
κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες, από τους νόµιµους εκπροσώπους τους.

Οι  ανώνυµες εταιρείες  εκπροσωπούνται  από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από
άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

Οι  εταιρείες  περιορισµένης  ευθύνης,  οι  οµόρρυθµες  και  οι  ετερόρρυθµες  εταιρείες
εκπροσωπούνται από διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

Οι  προσφορές  των  κοινοπραξιών  κατατίθενται  απ’  όλα  τα  κοινοπρακτούντα  µέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρεία ή
κοινοπραξία.

Άρθρο 9 
Παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών

Οι προσφορές παραλαµβάνονται  από την επιτροπή της δηµοπρασίας,  σε δηµόσια συνεδρίαση,
µέχρι να λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη. 

Το  αρµόδιο  όργανο  παραλαβής  και  αποσφράγισης  προσφορών  προβαίνει  στην  έναρξη  της
διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την  ηµεροµηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη
διακήρυξη.

Προσφορές  που  υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  µετά  την  έναρξη  της  διαδικασίας
αποσφράγισης  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά παραδίδονται  στην  υπηρεσία  για  επιστροφή,  ως
εκπρόθεσµες.

Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού, απαγορεύεται µετά την  παρέλευση του χρόνου λήξης
παράδοσης  προσφορών  να  γίνει  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεκτή  προσφορά,  εκτός  εάν  η
εµπρόθεσµη επίδοση των προσφορών συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή και  µετά την παρέλευση του
χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσµίας  κατάθεσης  προσφορών,  η  Επιτροπή  που  συνεδριάζει  δηµόσια
προβαίνει:

1.Στο άνοιγµα των κατατεθέντων φακέλων κατά σειρά που επιδόθηκαν η επιτροπή καταχωρεί
στα πρακτικά τα έγραφα που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά αλλά µε σαφήνεια. Στο
κάθε δικαιολογητικό γράφεται ο αύξων αριθµός του φακέλου µε την σειρά κατάθεσης και
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µονογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Όσες προσφορές είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα
από την µελέτη 68/2016 συνεχίζουν να  συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού.

 Στο άνοιγµα των τεχνικών προσφορών κατά σειρά που επιδόθηκαν η επιτροπή καταχωρεί
στα πρακτικά τα έγραφα που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο περιληπτικά αλλά µε σαφήνεια. Στο
κάθε δικαιολογητικό γράφεται ο αύξων αριθµός του φακέλου µε την σειρά κατάθεσης και
µονογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Όσες προσφορές είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα
από την µελέτη 68/2016  συνεχίζουν να  συµµετέχουν στη διαδικασία του διαγωνισµού.

 Τέλος η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγµα των  οικονοµικών προσφορών µόνο αυτών που
έχουν προκριθεί από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.

Όσες προσφορές έχουν απορριφτεί  από την  επιτροπή δεν γίνεται άνοιγα των οικονομικών
προσφορών.

Στη  συνέχεια  συντάσσει  το  πρακτικό  και  αποστέλλει  έγγραφο  στο  προσωρινό  µειοδότη  ή
µειοδότες για την κατάθεση των δικαιολογητικών που έχουν ζητηθεί µε την υπεύθυνη δήλωση,
σε διάστηµα (10) δέκα ηµερών από την κοινοποίηση του.

Τα οποία είναι τα ακόλουθα:

1.Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου  ή άλλης αναγνωρισµένης επαγγελµατικής οργάνωσης,
στο  οποίο  να  πιστοποιείται  η  εγγραφή  του  στο  επαγγελµατικό  ή   εµπορικό
µητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόµενος στο πιστοποιητικό  εξασκεί  επάγγελµα  σχετικό
µε το αντικείµενο του διαγωνισµού για το τρέχον έτος, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια δηµόσια αρχή. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ µήνες πριν από
την  ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και  να βρίσκεται  σε  ισχύ κατά την ηµεροµηνία
αυτή.
2.Πιστοποιητικό  εκδιδόµενο  από  την  αρµόδια  αρχή  του  οικείου  κράτους,  από  το  οποίο  να

προκύπτει  ότι  είναι  ενήµεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  τις  εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  των  ιδίων,  καθώς  και  των  εργαζοµένων  τους  κατά  την  ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Το  πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενηµερότητας  θ’  αφορά  όλους  τους  απασχολούµενους  µε
οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος,  συµπεριλαµβανοµένων των
εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι  σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης κι  όχι
µόνο τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ.

3.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας,  εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού δεν
έχουν φορολογικές εκκρεµότητες. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, βεβαιωµένου του γνησίου της
υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή,  όπου θ’  αναφέρει τους ασφαλιστικούς
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
Επίσης για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική γενικότερα κατάσταση των συµµετασχόντων,  οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή
αποκλεισµού από το διαγωνισµό τα ακόλουθα:

5.  Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα ή νόµιµου εκπροσώπου, βεβαιωµένου του γνησίου της
υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ότι:
Α)Έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των  τευχών  δηµοπράτησης,  τους  οποίους  και
δέχονται ανεπιφύλακτα.

Β) Θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόµενων ειδών.
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Γ) Θα δηλώνει τη συµµόρφωση των προσφερόµενων ειδών στις τεχνικές προδιαγραφές της
αριθμ. 68/2016 µελέτης του Δήμου.

Όλα τα έγγραφα θα κατατίθενται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα.
Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων 1-6.
2. Συστατική  πράξη,  καθώς  και  την  τελευταία  τροποποίηση  στην  οποία  θα  αναφέρονται  οι
νόµιµοι εκπρόσωποι (για κάθε µορφής εταιρεία).
3. Για κάθε µορφής εταιρεία, εφόσον στο διαγωνισµό δεν προσέλθει ο νόµιµος εκπρόσωπος
της εταιρείας απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, µε το οποίο θα εκχωρείται το
δικαίωµα εκπροσώπησης στο παριστάµενο στο διαγωνισµό άτοµο.

Μετά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  µειοδότη  ή  µειοδοτών  και  αφού  η
επιτροπή διαπιστώσει  ότι αυτά είναι σύµφωνα µε τα ζητούµενα στην διακήρυξη αποστέλλει

µε  διαβιβαστικό στην  Οικονοµική  Επιτροπή  του  ∆ήµου  Μεγαλόπολης,  για   την  λήψη
απόφασης όσον αφορά:

α. Κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε β.

Ματαίωση της διαδικασίας, είτε

γ. Κατακύρωση της σύµβασης.

Μετά  την  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  γίνεται  η  ενηµέρωση των  συµµετεχόντων  στο
διαγωνισµό.

Οποιαδήποτε  πληροφόρηση  ή  πρόσκληση  των  ενδιαφεροµένων  µπορεί  να  γίνει  και  µε
τηλεοµοιοτυπία, ώστε αυτό ν’ αποδεικνύεται.

Προσφορές  που  δεν  είναι  συνταγµένες  σύµφωνα  µε  την  παρούσα  διακήρυξη  ή  δεν  είναι
υπογεγραµµένες  από  το  ίδιο  φυσικό  πρόσωπο  ή  νοµίµως  εξουσιοδοτηµένο  εκπρόσωπο,  που
καταθέτει  την  προσφορά  αποκλείονται  από  τον  διαγωνισµό.  Στις  περιπτώσεις  κατάθεσης
προσφοράς από εταιρεία, πρέπει η προσφορά κι όλα τα σχετικά έγγραφα να φέρουν τη σφραγίδα
της εταιρείας πάνω σ’ αυτά, διαφορετικά αποκλείονται από τον διαγωνισµό. Προσφορές που δεν
φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύµφωνες προς τους όρους της διακήρυξης,
απορρίπτονται.

Άρθρο 10 
Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι  προσφορές ισχύουν και  δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για χρονικό διάστηµα   εξήντα
(60) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της,  κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ηµερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου
ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  µαταιώνονται  τα  αποτελέσµατα  του
διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί ο µειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος
την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
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Άρθρο 11

Ενστάσεις- Προσφυγές

-Επιτρέπεται  η  υποβολή  ενστάσεων  κατά  της  διακήρυξης  (Άρθρο  127)  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 221)

Άρθρο 12  

Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση,  αποστέλλεται  σχετική ανακοίνωση, που
περιλαµβάνει την απόφαση της κατακύρωσης,  µε τους όρους της διακήρυξης και  τις  τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.

Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται  συναφθείσα,  το δε έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.

Προθεσµία υπογραφής της σύµβασης:

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εφόσον, η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών, που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων υπολογίζεται από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης.

Άρθρο 13 

Συµβάσεις

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, ο ανάδοχος υπογράφει επιμέρους συμβάσεις με το Δήμο
η το Νομικό Πρόσωπο , για το τμήμα της προμήθειας που αντιστοιχεί.

Οι  συμβάσεις  ισχύουν  από  την  υπογραφή  τους  έως  της  εξάντλησης  των  ποσοτήτων  της
σύμβασης.

Η  σύµβαση  συντάσσεται  µε  βάση  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  περιλαµβάνει  όλα   τα
στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. β) Τα συµβαλλόµενα µέρη.

γ) Τις οµάδες µε τα προς προµήθεια είδη. δ) Την τιµή που έχει προσφερθεί συνολικά

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών. ζ) Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.

η) Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
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θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. ι) Τον τρόπο πληρωµής.

ια)  Τον  τρόπο  αναπροσαρµογής  του  συµβατικού  τµήµατος,  εφόσον  προβλέπεται

αναπροσαρµογή.

ιβ) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. ιγ) Την παραλαβή αυτών.

Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης
και των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε
βάση την έγκριση για την κατάρτισή της, µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν

µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.

Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν
προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α)Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτό που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού
είδους,  υπολείπεται  της  συµβατικής,  κατά µέρος  που κρίνεται  από το  αρµόδιο  όργανο ως
ασήµαντο.

β)Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ)Έγινε  η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος,  αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ)Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

Άρθρο 14

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου

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.

Άρθρο 15 

Τρόπος πληρωµής-απαιτούµενα δικαιολογητικά –Κρατήσεις

Η πληρωµή της αξίας των ειδών, θα γίνεται µετά την παραλαβή αυτών, µε την έκδοση χρηµατικών
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ενταλµάτων  πληρωµής  που  θα  συνοδεύονται  από  τα  νόµιµα  δικαιολογητικά.  Ο  ανάδοχος
υπόκειται σ’ όλες τις νόµιµες κρατήσεις βάσει των κείµενων διατάξεων.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,  μέσα
στον κυρίως φάκελο , με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Οι  προσφορές  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους  διαγωνιζόμενους  ή  τους  νομίμους
εκπροσώπους τους . Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε  από
όλα τα μέλη της ένωσης , είτε από εκπρόσωπο διορισμένο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Στους  διαγωνισμούς  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  και  σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται , ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 16 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης
της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης στον
ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.  Για  την  άσκηση ένστασης  κατά  της  διακήρυξης  ή  της
πρόσκλησης,  η  ένσταση  υποβάλλεται  μέχρι  πέντε  (5)  ημέρες  πριν  από  την  καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 17
 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί  τμηματικά σύμφωνα με  τις  ανάγκες  της  υπηρεσίας,  για χρονικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι προμήθειας όλων των ποσοτήτων. Τα είδη
θα  παραδίδονται  στον  χώρο που  θα υποδεικνύεται  από  την  υπηρεσία  καθώς  και  ο  τρόπος
παράδοσης. Όλα τα είδη πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του κώδικα τροφίμων, κοινής χρήσης,
καθώς επίσης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του σχετικού Τεύχους Μελέτης.

Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στον τόπο παράδοσης βαρύνουν κάθε φόρα τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 18
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

   Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την παράδοση των υλικών.
 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών ειδών είναι το
πρωτόκολλο  παραλαβής,  το  τιμολόγιο  του  προμηθευτή  που  να  αναφέρει  την  ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ και εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
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ΑΡΘΡΟ 19
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

1. Έναρξη διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού νοείται η
ημερομηνία  δημοσίευσης της  απλοποιημένης  προκήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ-
www.promitheus.gov.gr.
2. Καθορισμός προθεσμιών
1.Στο  συνοπτικό  διαγωνισμό,  η  ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  προσφορών  ανέρχεται  σε
δώδεκα (12)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  της  σύμβασης  στο
ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι 17-11-16.

2. Δημοσίευση
Τα  σχετικά  έγγραφα  της  σύμβασης,  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  θα
βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
1. στο ΚΗΜΔΗΣ-www.promitheus.gov.gr.
2. στην ιστοσελίδα του Δήμου www.  megalopoli.  gov.  gr .
3. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
3. σε έντυπη μορφή από το Δήμο Μεγαλόπολης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                         ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.megalopoli.gr/
http://www.megalopoli.gr/
http://www.megalopoli.gr/
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