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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα: Προμήθεια  σάκων απορριμμάτων»  ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 17.552,20€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες : Μπίστας Ιωάννης
Τηλ. :2132012987
Email:ibistas@metamorfossi.gr

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/ 2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού
και ειδικότερα: Προμήθεια  σάκων απορριμμάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.552,20 €

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΜΕΛΕΤΗ
(ΕΚΠΟΤΑ)

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και
ευπρεπισμου και είδικότερα:
Προµήθεια σάκων

απορριμμάτων
CPV: 19640000-4

«Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων
από Πολυαιθυλένιο»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική Έκθεση
2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης
3. Συγγραφή υποχρεώσεων
4. Τεχνικές προδιαγραφές
5. Οικονομική Προσφορά
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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα: Προμήθεια  σάκων απορριμμάτων»  ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 17.552,20€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες : Μπίστας Ιωάννης
Τηλ. :2132012987
Email:ibistas@metamorfossi.gr

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/ 2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού
και ειδικότερα: Προμήθεια  σάκων απορριμμάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.552,20 €

(Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η    παρούσα     Τεχνική     Έκθεση     αφορά    στην    προμήθεια    πλαστικών    σάκων απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών
από πολυαιθυλένιο για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, των δημοτικών σχολικών επιτροπών και της
κοινωφελούς επιχείρησης και η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του Προϋπολογισμού 2016 του Δήμου και
των υπόλοιπων νομικών προσώπων, Στον Προϋπολογισμό του Δήμου έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ως κατωτέρω:

Κωδικός
CPV

Είδος Προμήθειας Υπηρεσία Εγγεγραμμένη
Πίστωση

Δαπάνη
Προμήθειας

Κ.Α

19640000-4 Σάκοι
απορριμμάτων

Δ/νση
Καθαριότητας &
Περιβάλλοντος

25.000 13.657,36 20.6634.01

Οι σάκοι θα παραδίδονται τμηματικά μετά από παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου κ α ι  τ ω ν  ν ο μ ι κ ώ ν

π ρ ο σ ώ π ω ν , με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30 έως

13.00, σε χώρους του Δήμου -κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας- και θα πληρούν τις προδιαγραφές που

αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη  τήρηση των προδιαγραφών ( π . χ .

α π ο τ υ χ ί α  σ τ ο  τ έ σ τ  σ τ ε γ α ν ό τ η τ α ς  π ο υ  δ ύ ν α τ α ι  ν α  δ ι ε ν ε ρ γ η θ ε ί  α π ό τ η ν  ε π ι τ ρ ο π ή  π α ρ α λ α β ή ς ,

μ ε τ ά  α π ό  α ί τ η μ α  τ η ς  Δ ι ε ύ θ υ ν σ η ς ) επιστρέφονται και αντικαθίστανται εντός δέκα (10) ημερών με έξοδα του

προμηθευτή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού και αποστολής του

νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία ειδοποίησης από την υπηρεσία του Δήμου ή τις υπηρεσίες των νομικών προσώπων. Η ειδοποίηση θα είναι
έγγραφη, μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας θα αφορά το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης
έως και  31-12-2016 .

Η δαπάνη μεταφοράς, εκφόρτωσης    των ειδών θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
Η κατακύρωση θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ως

άνω προμήθειας εφόσον αυτή θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική
Έκθεση της Διεύθυνσής μας.
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Η ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προτείνεται να πραγματοποιηθεί με
πρόχειρο διαγωνισμό, και η  εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα
εγκρίνει η  Οικονομική Επιτροπή, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
«ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ», για το σύνολο της ως άνω προμήθειας.

Προσφορά γίνεται δεκτή για το σύνολο της προμήθειας .

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μεταμόρφωση, 11/07/2016 Μεταμόρφωση, 11/07/2016
O

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β’ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α’

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ



ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα: Προμήθεια  σάκων απορριμμάτων» ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 17.552,20€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες :Ιωάννης Μπίστας

Τηλ. :2132012987
Email ibistas@metamorfossi.gr

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/ 2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια σάκων
απορριμμάτων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
17.552,20 €

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
α /α Είδος Διαστάσεις

(cm)
Ποσότητα Μονάδα

Μέτρησης
Ενδεικτική

τιμή
(€)/Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική Τιμή (€)

Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος   με
τύπωμα (16-
17τμ/kg)

80x100 6.000 kg 1,685 10110,001
Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος (26-
27 τμ/kg)

60x80 400 Kg 1,4 560,002
Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
λευκού
χρώματος γι α
καλαθάκια
γραφείου (195-
205 τμ/kg )

50x55 100 Kg 1,64 164,003

4

Σακούλες
απορριμμάτων
για καλαθάκια
τουαλέτας  σε
ρολό (30
τμ/ρολό)

45x55 600 ρολό 0,3 180,00

Σύνολο
προ
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ΦΠΑ

11.014,00
ΦΠΑ
24%

2.643,36
Σύνολο
με ΦΠΑ

13.657,36

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

α /α Είδος Διαστάσεις
(cm)

Ποσότητα Μονάδα
Μέτρησης

Ενδεικτική
τιμή

(€)/Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική Τιμή (€)

Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος   με
τύπωμα (16-
17τμ/kg) 80x100 100 kg 1,685 168,50

1

Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος (26-
27 τμ/kg) 60x80 150 Kg 1,4 210,00

2

Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
λευκού
χρώματος γι α
καλαθάκια
γραφείου (195-
205 τμ/kg ) 50x55 100 Kg 1,64 164,00

3

4 Σακούλες
απορριμμάτων
για καλαθάκια
τουαλέτας  σε
ρολό (30
τμ/ρολό) 45x55 200 ρολό 0,3 60,00

Σύνολο
προ
ΦΠΑ 602,50
ΦΠΑ
24% 144,60

Σύνολο
με ΦΠΑ 747,10

Ενδεικτική Συνολική Τιμή (€)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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1ο ΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τιμή
(€)/Μονάδα
Μέτρησηςα /α Είδος Διαστάσεις

(cm)
Ποσότητα Μονάδα

Μέτρησης

Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος   με
τύπωμα (16-
17τμ/kg)

80x100 400 kg 1,685 674,00

1
Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος (26-
27 τμ/kg)

60x80 500 Kg 1,4 700,00

Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
λευκού
χρώματος γι α
καλαθάκια
γραφείου (195-
205 τμ/kg ) 50x55 100 Kg 1,64 164,00

2

Σακούλες
απορριμμάτων
για καλαθάκια
τουαλέτας  σε
ρολό (30
τμ/ρολό) 45x55 1600 ρολό 0,3 480,00

3

4

Σύνολο
προ
ΦΠΑ

2.018,00
ΦΠΑ
24% 484,32

Σύνολο
με ΦΠΑ 2.502,32

Ενδεικτική
τιμή
(€)/Μονάδα
Μέτρησης Συνολική Τιμή (€)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2ο ΒΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α /α Είδος Διαστάσεις
(cm)

Ποσότητα Μονάδα
Μέτρησης

Πλαστικοί
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σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος   με
τύπωμα (16-
17τμ/kg)

80x100 100 kg 1,685 168,50

1
Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
μαύρου
χρώματος (26-
27 τμ/kg)

60x80 150 Kg 1,4 210,00
Πλαστικοί
σάκοι
απορριμμάτων
λευκού
χρώματος γι α
καλαθάκια
γραφείου (195-
205 τμ/kg ) 50x55 50 Kg 1,64 82,00

2

Σακούλες
απορριμμάτων
για καλαθάκια
τουαλέτας  σε
ρολό (30
τμ/ρολό) 45x55 200 ρολό 0,3 60,00

3

4

Σύνολο
προ
ΦΠΑ

520,50
ΦΠΑ
24% 124,92

Σύνολο
με ΦΠΑ 645,42

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η Υ π η ρ ε σ ί α στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή  μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική θέση
των υ π ό  π ρ ο μ ή θ ε ι α υλικών.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μεταμόρφωση, 15/07/2016 Μεταμόρφωση, 15/07/2016
O

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β’ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α’

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Πληροφορίες : Ιωάννης Μπίστας

Τηλ. : 2132012987
Email : ibistas@metamorfossi.gr

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού
και ειδικότερα: Προμήθεια  σάκων απορριμμάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.552,20 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείμενο Προμήθειας
Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα:
πλαστικών σάκων  απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών από πολυαιθυλένιο, για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών του Δήμου, της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και της
Κοινωφελούς Επιχείρησης και η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του Προϋπολογισμού του Δήμου
ΟΕ 2016 και αντίστοιχα τους λογαριασμούς των Προϋπολογισμών των προαναφερθέντων νομικών
προσώπων.

ΑΡΘΡΟ   2 Ισχύουσες διατάξεις
Λαμβάνοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006),
2. Το άρθρο 57 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α07.07.2016), σύμφωνα με το οποίο απο 01/07/2016 καταργούνται

τα άρθρα 14 εως 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 εως
138, 139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010),
4. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των

ΟΤΑ».
5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «προμηθειών του Δημοσίου τομέα & ρυθμίσεις συναφών

θεμάτων» και του άρθρου 13 του Ν.2503/1997.
6. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ68/Α΄/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου

στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 14 του Ν.4071/2012.
8. Το Π.Δ.113/2010(ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες».
9. Το Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
10. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του  Ν.4111/2013.
12. Τις διατάξεις του  Ν.4152/2013.
13. Τις διατάξεις του  Ν.4354/2015.
14. Την υπ' αριθμ. 57/20-04-2016 (ΑΔΑ: 760ΕΟΛΓΗ-Σ7Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της

Κοινωφελούς Επιχείρησης Μεταμόρφωσης, με τις οποία διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση.
15. Tις υπ' αριθμ. 48/25-04-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Θ4ΟΞ6Υ-Λ0Τ),  & 76/14-07-2016 (ΑΔΑ 69ΩΥΟΞ6Υ-ΠΙΣ)

αποφάσεις του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της Α'/θμιας  Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης, με τις
οποίες διατέθηκε  η σχετική πίστωση.

16. Tην υπ' αριθμ.  62/25-04-2016 (ΑΔΑ 7ΞΠΧΟΞ6Υ-ΖΡ2) απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Β'/θμιας
Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης, με τις οποία  διατέθηκε η  απαιτούμενη  πίστωση.
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17. Tην υπ' αριθμ. 82/17-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΕ57ΩΚΒ-ΗΑΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μεταμόρφωσης, με την οποία διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση

18. Την υπ.αριθμ. 457/25-05-2016 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΑΚΚΩΚΒ-ΜΟΖ), περί της διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια.

19. Την υπ. αριθμ. 131/05-07-2016 (70ΔΝΩΚΒ-4ΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μεταμόρφωσης, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 14-06-2016,
απερρίφθησαν οι προσφορές και αποφασίστηκε η  τροποποίηση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού κατά τις
διαστάσεις, τις προδιαγραφές αλλά και κατά τις ενδεικτικές τιμές.

3ο ΑΡΘΡΟ Συμβατικά στοιχεία
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
2. Το τιμολόγιο προσφοράς
3. Ο προϋπολογισμός της προσφοράς
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
5. Τα τεχνικά στοιχεία ( τεχνικές προδιαγραφές ) της προσφοράς του αναδόχου
6.       Δείγματα (2 τεμάχια σάκων ανα είδος)

4ο ΑΡΘΡΟ Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας στο σύνολο, ανέρχεται στο ποσό  των 17.552,20 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως:
ΓΙΑ ΤΗΝ Α'/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ποσό 2.502,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%.
ΓΙΑ ΤΗ Β'/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ποσό 645,42€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ποσό 747,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : ποσό 13.657,36€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Η  δ α π ά ν η  θ α   χ ρ η μ α τ ο δ ο τ η θ ε ί  α π ό  ι δ ί ο υ ς  π ό ρ ο υ ς  τ ο υ  κ ά θ ε  ν ο μ ι κ ο ύ  π ρ ο σ ώ π ο υ
Η εκτέλεση προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο Διαγωνισμό βάσει της εγγεγραμμένης πίστωσης

στον προϋπολογισμό του ΟΕ 2016 και θα γίνει με βάση τους όρους της Διακήρυξης που θα εγκρίνει η
Οικονομική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης του Τμ. Προμηθειών, με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την «ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ».

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της
προμήθειας.

5ο ΑΡΘΡΟ   Τεχνικές  προδιαγραφές.
Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας, και θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

6ο ΑΡΘΡΟ  Τεχνικά  στοιχεία  προσφορών.
Απαραίτητα, πρέπει να προσδιορίζονται τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία στην προσφορά:
Προέλευση εταιρείας ή εργοστάσιο κατασκευής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρόνος παράδοσης.

7ο ΑΡΘΡΟ   Χρόνος εγγύησης
Χρόνος εγγύησης της προμήθειας δε δύναται να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών. Σε περίπτωση

καθυστερήσεων, εκπρόθεσμων παραδόσεων ή απόρριψη συμβατικών υλικών, με απόφαση του Δ.Σ. ισχύουν οι
κυρώσεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ (Y.A 11389/1993).

8ο ΑΡΘΡΟ  Τιμολόγιο
Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες στο σύνολο της διάρκειας

παροχής της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται.

9ο Άρθρο Παράδοση των  υλικών
Η μεταφορά και η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά και με δαπάνη του αναδόχου,

σύμφωνα με τις ανάγκες  της Υπηρεσίας του κάθε νομικού προσώπου. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας
ποσότητας ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης από την α ρ μ ό δ ι α
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υπηρεσία. Η ειδοποίηση θα είναι έγγραφη μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρόνος
εκτέλεσης της  συνολικής προμήθειας θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισθέντος ποσού ή/και μέχρι
31/12/2016. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για όσο διάστημα κρίνει αναγκαίο ή
σκόπιμο η κάθε αναθέτουσα αρχή, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του, με μέγιστο
χρόνο παράτασης το προβλεπόμενο στα άρθρα 34 & 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ποσότητες  είναι  ενδεικτικές  και μπορεί  να  τροποποιηθούν ανάλογα  με τις  ανάγκες του Δήμου. Ο
Δήμος δεν   υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και    παράδοση των
υλικών στις αποθήκες του Δήμου. Τα σημεία παράδοσης θα υποδεικνύονται σε κάθε παραγγελία
από την υπηρεσία. Είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του στα υλικά και μέχρι
την παράδοση εντός των αποθηκών.

10ο ΑΡΘΡΟ     Σύμβαση

Μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε  ή ανατέθηκε
η προμήθεια, υποχρεούται (αρθ.24 ΕΚΠΟΤΑ) να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κατακύρωσης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. O χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά
από δέκα ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία της προμήθειας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

11ο ΑΡΘΡΟ Χρόνος παράδοσης
Οι σάκοι θα παραδίδονται τμηματικά μετά από παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή των νομικών
προσώπων, με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή ,  σε χώρους του Δήμου - κατόπιν υπόδειξης
της αρμόδιας υπηρεσίας- και θα   πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική
Έκθεση. Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία ειδοποίησης από την υπηρεσία του Δήμου ή τις υπηρεσίες των νομικών προσώπων. Η
ειδοποίηση θα είναι έγγραφη, μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας θα αφορά το χρονικό διάστημα από υπογραφής της
σύμβασης έως και  31-12-2016 .

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  μη τήρηση των προδιαγραφών (π.χ. αποτυχία σε τέστ ανθεκτικότητας)
επιστρέφονται και αντικαθίστανται εντός δέκα (10) ημερών με έξοδα του προμηθευτή.
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης α π ό υ π α ι τ ι ό τ η τ α τ ο υ α ν α δ ό χ ο υ αποτελεί ουσιώδη
απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης από αυτόν που ορίζεται στη μελέτη, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

12ο ΑΡΘΡΟ Παραλαβή – Ποιότητα - Τρόπος πληρωμής
Η παραλαβή των ειδών  πραγματοποιείται από την επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Μετά    την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την
προσκόμιση   των νόμιμων δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την Υπηρεσία
του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

13ο Άρθρο  Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του  αναδόχου
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Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν.

Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας και ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν
γένει υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με την νομοθεσία, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του δήμου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα
στον προβλεπόμενο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανωτέρα  βία, η προθεσμία

παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα
βία κώλυμα. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση .

14ο ΑΡΘΡΟ Φόροι-τέλη κλπ
Όλες οι  τιμές νοούνται για είδη παραδοτέα ελεύθερα από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού.
Ο  Φ.Π.Α.  βαρύνει το Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μεταμόρφωση, …/07/2016 Μεταμόρφωση, ../07/2016

O
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β’ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α’

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ



ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016 «Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ευπρεπισμού και ειδικότερα: Προμήθεια  σάκων απορριμμάτων» ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 17.552,20€

4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων διαφόρων

μεγεθών από πολυαιθυλένιο, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου,  των σχολικών επ ιτροπών και  της

Κοινωφελούς  Επιχε ίρησης και η δαπάνη θα βαρύνει τους αντίστοιχους ΚΑ του Προϋπολογισμού του

Δήμου ΟΕ 2016 και αντίστοιχα των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων.

CPV: 19640000-4 «Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο»

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό,    για κάθε είδος σάκου (επί ποινή αποκλεισμού)

θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2008, σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφο

θεωρημένο για την ακριβή μετάφρασή του.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου χρωματος με τύπωμα, διαστάσεων 80 x 100 cm

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από

πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%. . Το υλικό θα πρέπει να μην

είναι πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά.

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 100 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτος του 80 cm

(εκατοστά). Οι σάκοι θα   φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm (εκατοστών) περίπου από

κάθε πλευρά , περιορίζοντας  το πλάτος τους στην βάση στα 60 cm (εκατοστά).

Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε μη αιχμηρά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες : Ιωάννης Μπίστας
Τηλ. :2132012987
Email ibistas@metamorfossi.gr

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2016
ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.552,20 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
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απορρίμματα βάρους τουλάχιστον 20 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμό-

συγκολλητική  ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η

προαναφερόμενη αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό.

Χρώμα: Οι σάκοι θα είναι μαύρου χρώματος και θα είναι τυπωμένοι με το λογότυπο: « ΔΗΜΟΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - 2016 »,Ο αναφερόμενος λογότυπος θα αναγράφεται στην εμπρόσθια  όψη - πλευρά κάθε σάκου

και στο κέντρο αυτής με γράμματα λευκού  χρώματος και θα καταλαμβάνει δε ύψος 20 εκ. περίπου.

Ποσότητα  ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 16- 17 σακούλες ήτοι βάρος ανά

σακούλα 58,5-62,5 gr περίπου.

Έλεγχος στεγανότητας: ο  έλεγχος στεγανότητας δ ύ ν α τ α ι  ν α πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικά

γεμίζοντας πέντε σακούλες με είκοσι 20 lt λίτρα νερού η κάθε μία, οι οποίες κρεμασμένες  για χρονικό διάστημα 5

min (λεπτών) δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν διαρροή νερού πάνω από δέκα (10) σταγόνες το λεπτό.

Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά).

2. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μ α ύ ρ ο υ  χ ρ ώ μ α τ ο ς διαστάσεων 60 Χ 80 cm

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από
πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%. Το υλικό θα πρέπει να μην είναι
πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά.

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 80 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτος του 60 cm
(εκατοστά). Οι σάκοι θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους δέκα 10 cm (εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά,
περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 40 cm (εκατοστά).

Αντοχή : η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε  να μην ανοίγει σε μη αιχμηρά απορρίμματα
βάρους τουλάχιστον 10 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμό-συγκολλητική ραφή
μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη αντοχή της
σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό

Χρώμα : χρώματος μαύρου αδιαφανής, χωρίς λογότυπο.
Ποσότητα ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 26-27 σακούλες ήτοι βάρος ανά

σακούλα 3 7 - 38,5 gr περίπου .
Έλεγχος στεγανότητας: ο  έλεγχος στεγανότητας δύναται να πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικά μετά την

παραλαβή  γεμίζοντας πέντε σακούλες με είκοσι (10) lt λίτρα νερού η κάθε μία, οι οποίες κρεμασμένες για χρονικό
διάστημα 5 min (λεπτών) δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν διαρροή νερού πάνω από δέκα (10) σταγόνες το λεπτό.

Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά).

3. Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων λευκού χρώματος για καλαθάκια
διαστάσεων 50 Χ 55 cm

Υλικό: Οι προς προμήθεια πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από
πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%. . Το υλικό θα πρέπει να μην είναι
πολύ γυαλιστερό, ώστε να μπορεί να μεταφέρεται εύκολα χωρίς να γλιστρά.

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55 cm (εκατοστά) ενώ το πλάτος του 50 cm
(εκατοστά). Οι σάκοι θα φέρουν διπλή αναδίπλωση πλάτους πέντε 5 cm (εκατοστών) περίπου από κάθε πλευρά,
περιορίζοντας το πλάτος τους στην βάση στα 40 cm (εκατοστά).

Αντοχή :η αντοχή του σάκου θα είναι τέτοια ώστε να μην ανοίγει σε μη αιχμηρά απορρίμματα
βάρους τουλάχιστον 5 Kg κιλών. Οι ενώσεις στην βάση θα πραγματοποιηθούν με θερμό-συγκολλητική
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ραφή μεγάλης αντοχής. Το πάχος του φύλλου θα είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η προαναφερόμενη
αντοχή της σακούλας. Οι σάκοι πρέπει να έχουν αντοχή σε σχίσιμο και σε εφελκυσμό.
Χρώμα : χρώματος λευκό αδιαφανής, χωρίς λογότυπο.
Ποσότητα  ανά κιλό : Η ποσότητα ανά κιλό θα πρέπει να είναι περίπου 195-205 σακούλες ήτοι βάρος ανά

σακούλα 5-4,85 gr περίπου .
Έλεγχος στεγανότητας: ο έλεγχος στεγανότητας δύναται να πραγματοποιηθεί
δειγματοληπτικά μετά την παραλαβή γεμίζοντας πέντε σακούλες με πέντε (5) lt λίτρα νερού η κάθε μία, οι
οποίες κρεμασμένες  για χρονικό διάστημα 5 min (λεπτών) δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν διαρροή νερού
πάνω από δέκα (10) σταγόνες το λεπτό.
Συσκευασία : Περίπου είκοσι 20 Kg (κιλά).

4. Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια τουαλέτας σε ρολό διαστάσεων
45Χ55cm

Υλικό: Οι προς προμήθεια σακούλες απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από
πολυαιθυλένιο αρίστης ποιότητας πρώτης Α΄ Αναγέννησης, ανακυκλώσιμο 100%.

Διαστάσεις : το ύψος του πλαστικού σάκου θα είναι 55cm (εκατοστά) ενώ το πλάτος
του 45 cm (εκατοστά), και θα αποτελεί μέρος ενός ρολού το οποίο θα περιλαμβάνει 30 τμ./ρολό
Χρώμα : χρώματος γαλακτερό αδιαφανές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (επί ποινή αποκλεισμού):

1. Στην τιμή της προμήθειας των ειδών   θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και
παράδοση σε  χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο, εντός των ορίων αυτού.

2. Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί
ποινή αποκλεισμού να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.

3. Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από
τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας.

4.  Να προσκομιστούν δείγματα (δύο σάκοι  ανά είδος).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μεταμόρφωση, 15/07/2016 Μεταμόρφωση, 15/07/2016

O
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Β’ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α’

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Δήμο Μεταμόρφωσης
Ο ........................................................................................... νόμιμος εκπρόσωπος της
................................................................................................................................................. µε έδρα
............................................................................................................................,
Τηλέφωνα επικοινωνίας ................................................................................................,
ΑΦΜ (....................................) και ∆.Ο.Υ. ........................................., υποβάλλει την ακόλουθη
προσφορά :

α/α Είδος Διαστάσεις
(cm)

Ποσότητα Μονάδα
Μέτρησης

τιμή (€)
/Μονάδα
Μέτρησης

Συνολική τιμή
(€)

1 Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου
χρώματος με τύπωμα (16-17τμ/kg)

80 X 100 6600 Kg

2 Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων μαύρου
χρώματος χωρίς τύπωμα (26-
27 τμ/kg)

60 X 80 1200 Kg

3 Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων λευκού
χρώματος για καλαθάκια γραφείου (195-
205 τμ/kg)

50 X 55 350 Kg

4 Σακούλες απορριμμάτων για καλαθάκια
τουαλέτας σε ρολό (30 τμ/ρολό)

45 Χ 55 2600 ρολό

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές ̟προδιαγραφές της υπ’ αρ. 30/2016
μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μεταμόρφωσης.
Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα ασφαλούς μεταφοράς σε χώρο του Δήμου.

…………………………,
……./………/2016

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα)
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(Υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ.: Μητσόπουλος Κων/νος
Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, 144 52 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 213.2012900
Φάξ: 2102853797

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης διακηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου και ειδικότερα πλαστικών
σάκων απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών από πολυαιθυλένιο για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
Δήμου, των δημοτικών σχολικών επιτροπών και της κοινωφελούς επιχείρησης.

ΆΡΘΡΟ 1ο

Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:

1) Το άρθρο 57 του Ν. 4403/16 (ΦΕΚ 125/Α07.07.2016), σύμφωνα με το οποίο από 1/7/2016 καταργούνται τα
άρθρα 14 έως 201 του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), πλην των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138, 139,
157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.
2) Την από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) για την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β.
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ.
φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των
νομικών τους προσώπων.
3) Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  περί Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
4) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
5) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
6) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.4320/15 (ΦΕΚ 29/Α/19.03.2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις»
7) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014): Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
8) Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
9) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
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10) Την παράγραφο Ζ’ του άρθρου 1 του Ν.4152/13 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013): Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 40/46/2012, 4093/2012 και 4127/2013, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2011/7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές
11) Του Ν. 4013/15-09-2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις
12) Το Ν. 3861/13-07-2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
13) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
14) Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και
Τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
15) Την υπ’ αριθμών 13289/15 (ΦΕΚ 1716/Β/17-8-2015) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ΄΄Καθορισμός
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου΄΄.
16) Την υπ' αριθμ. 57/20-04-2016 (ΑΔΑ: 760ΕΟΛΓΗ-Σ7Υ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Μεταμόρφωσης, με τις οποία διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση.
17)Tις υπ' αριθμ. 48/25-04-2016 (ΑΔΑ: Ψ6Θ4ΟΞ6Υ-Λ0Τ),  & 76/14-07-2016 (ΑΔΑ 69ΩΥΟΞ6Υ-ΠΙΣ) αποφάσεις του
Διοικητικού  Συμβουλίου  της Α'/θμιας  Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης, με τις οποίες διατέθηκε  η
σχετική πίστωση.
18) Tην υπ' αριθμ.  62/25-04-2016 (ΑΔΑ 7ΞΠΧΟΞ6Υ-ΖΡ2) απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Β'/θμιας
Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μεταμόρφωσης, με τις οποία  διατέθηκε η  απαιτούμενη  πίστωση.
19) Tην υπ' αριθμ. 82/17-05-2016 (ΑΔΑ: ΩΕ57ΩΚΒ-ΗΑΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μεταμόρφωσης, με την οποία διατέθηκε η απαιτούμενη πίστωση
20) Την υπ.αριθμ. 457/25-05-2016 απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΑΚΚΩΚΒ-ΜΟΖ), περί της διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια
21) Την υπ. αριθμ. 131/05-07-2016 (70ΔΝΩΚΒ-4ΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μεταμόρφωσης, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 14-06-2016,
απερρίφθησαν οι προσφορές και αποφασίστηκε η  τροποποίηση των όρων διακήρυξης  του διαγωνισμού κατά
τις διαστάσεις, τις προδιαγραφές αλλά και κατά τις ενδεικτικές τιμές
22) Την υπ. αριθμ. 154/26-07-2016 (Ω58ΣΩΚΒ-ΕΧΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου
Μεταμόρφωσης  με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι
τροποποιημένοι όροι διενέργειας του διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 2ο

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 17.552,20€ ευρώ, εκ των οποίων 14.155,00

ευρώ είναι η καθαρή αξία και 3.397,20 ευρώ είναι το Φ.Π.Α. 24%. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

α /α Είδος Διαστάσεις
(cm)

Ποσότητα Μονάδα
Μέτρησης

Ενδεικτικ
ή τιμή

(€)/
Μονάδα
Μέτρηση

ς

Σύνολο

1
Πλαστικοί   σάκοι απορριμμάτων
χρώματος μαύρου χρώματος με
τύπωμα (16-17τμ/Kg )

80x100 6.600 Kg 1,685 11.121,00

2 Πλαστικοί   σάκοι απορριμμάτων
μαύρου χρώματος  (26- 27τμ/kg ) 60x80 1.200 Kg 1,40 1.680,00

3
Πλαστικοί   σάκοι απορριμμάτων
λευκού χρώματος για καλαθάκια
γραφείου (195-205 τμ/kg )

50x55 350 Kg 1,64 574,00

4 Σακούλες απορριμμάτων για
καλαθάκια τουαλέτας  σε ρολό

45x55 2600 ρολο 0,30 780,00
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(30 τμ/ρολό)

ΣΥΝΟΛΟ
14.155,00

ΦΠΑ 24% 3.397,20

17.552,20

Ο παραπάνω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΓΙΑ ΤΗΝ Α'/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ποσό 2.502,32€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΓΙΑ ΤΗ Β'/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : ποσό 645,42€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ : ποσό 747,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : ποσό 13.657,36€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

2.  Η δαπάνη θα  χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του κάθε νομικού προσώπου

ΆΡΘΡΟ 3ο

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μεταμόρφωσης, οδός Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, στην αίθουσα

Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος) από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού στις 13 Σεπτεμβρίου 2016

(13/09/2016) ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και

αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
ΆΡΘΡΟ 4ο

Επιτροπή Διαγωνισμού
Αρμόδια για την παραλαβή αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η επιτροπή η οποία ορίστηκε, για
το έτος 2016, με την υπ' αρ. 276/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΦΤΑΩΚΒ-ΑΣΝ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μεταμόρφωσης.

ΆΡΘΡΟ 5ο

Λήψη πληροφοριών - επικοινωνία
Διεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Προμηθειών
Αρμόδιος υπάλληλος: Μητσόπουλος Κων/νος
Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 213.2012900
ΡΑΧ: 210.2853797
e-mail:kmitsopoulos@metamorfossi.gr

ΆΡΘΡΟ 6ο

Δεκτοί στον Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ΆΡΘΡΟ 7ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή
αποκλεισμού:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157 του Ν. 4281/14).
β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη   κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης,

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
-Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως

προς τις  φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού

2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ίση με το 1% που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157 του Ν. 4281/14).
β. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
- Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις  φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού

3.  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται
ότι:

- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη  κατάσταση.

- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής  διαχείρισης,   πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5.ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

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

6. Επιπλέον, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να
προσκομίσουν, με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβαν γνώση των όρων
της   διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός
εάν στην προσφορά   τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο
διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν,
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει αποκλειστεί η
συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.,
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται η
χώρα
και η εταιρεία κατασκευής των σάκων,
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δ. Πιστοποιητικά συστήματος ποιότητας ΙSΟ 9001:2008 σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφο θεωρημένο για
την ακριβή μετάφρασή του,
ε. Δείγμα για κάθε είδος σάκου. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγμα θα απορρίπτεται.
στ. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.

7. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση
εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια
Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
8. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ή ένωση
προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία,
συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν
αποσύρει ο  ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό.
Επίσης δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε
αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
9. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής
ή
Διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί
να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από
αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΆΡΘΡΟ 8ο

Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημέρα και ώρα

που θα γίνει ο διαγωνισμός και καθορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσης.

2. Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την
προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής
Γραφείο Προμηθειών
Οδός Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1
Τ.Κ. 144 52

3. Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών πριν
την λήξη της προθεσμίας που  καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί
με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

4.Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

ΆΡΘΡΟ 9ο

Τιμές Προσφορών

1. Με την προσφορά η τιμή του είδους δίδεται ανά μονάδα.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νομίσματα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

3. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή μονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιμή, για
ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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5. Προσφορά που υπερβαίνει τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα απορρίπτεται ως
ασύμφορη.

ΆΡΘΡΟ 10ο

Ισχύς Προσφορών
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΆΡΘΡΟ 11ο

Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι
πλήρεις
και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

ΆΡΘΡΟ 12ο

Φάκελος προσφοράς

1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο.
2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού

της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο

κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

α)   «ΠΡΟΣΦΟΡΑ   ΠΡΟΣ   ΤΟ   ΔΗΜΟ   ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
β) Ο αριθμός της διακήρυξης.
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα.

4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς
τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Επί ποινή αποκλεισμού η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές
των
προσφερόμενων ειδών, στοιχείο απαραίτητο τόσο για την αξιολόγηση των προσφορών όσο και — μεταγενέστερα
- για την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

β) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα. Η επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει
τις τυχόν διορθώσεις, μονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

6. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε
από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

7. Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 και
πλέον γίνονται αποδεκτά απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα
έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
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όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' του άρθρου 1
του Ν.4250/2014.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης,
εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση
αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από
τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιόν 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.

9. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια
ειδών.
Επιπλέον, προσφορά που θα αφορά μέρος μόνο των ποσοτήτων των προμηθευόμενων ειδών θα απορρίπτεται
ως
απαράδεκτη.

10. Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία του προσφερόμενου προϊόντος, η μεταφορά και η
παράδοση αυτού.

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

ΆΡΘΡΟ 13ο

Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιμών

1. Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών αριθμούνται από την επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Στην συνέχεια
αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την ίδια, οι δε ενδιαφερόμενοι
θα ειδοποιηθούν εγγράφως ή μέσω £αχ.

2. Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και τα
δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

3. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού, για την αποσφράγιση τους σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την ίδια, οι δε
ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν εγγράφως ή μέσω £αχ.

ΆΡΘΡΟ 14ο

Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ.

11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και
λαμβάνονται υπόψη κύρια τα παρακάτω στοιχεία:

-Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
-Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
-Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα
στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή.

3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

4. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.
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ΆΡΘΡΟ 15ο

Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
1.Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότηση της προς τον Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,
προτείνει:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο προμηθευτής
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
2. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο
σύνολο της προμήθειας, με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
3.Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών για την επιλογή του
προμηθευτή.

ΆΡΘΡΟ 16ο

Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής
των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την
Οικονομική Επιτροπή.

2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο
από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο
Δήμο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την
επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην
Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

3. Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (φαξ).

4.Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ 17ο

Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον

τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

3. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
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ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης.

ΆΡΘΡΟ 18ο

Σύμβαση

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται οι σχετικές συμβάσεις (των Σχολικών Επιτροπών, της

Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δήμου Μεταμόρφωσης) που υπογράφεται και από τα δύο αντίστοιχα

συμβαλλόμενα  μέρη. Συγκεκριμένα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τον Δήμο, αποστέλλεται στις Σχολικές

Επιτροπές Α'/θμιας και Β'/θμιας Εκπαίδευσης και στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου η απόφαση

κατακύρωσης της προμήθειας προκειμένου να συνομολογηθεί η επιμέρους σύμβαση μεταξύ του μειοδότη —

αναδόχου και των εν λόγω νομικών προσώπων ξεχωριστά και για τις ποσότητες τις οποίες έχει αιτηθεί, ενώ

επίσης ο Δήμος Μεταμόρφωσης συνομολογεί σύμβαση με τον μειοδότη — ανάδοχο για τις ποσότητες που

αναφέρονται στη μελέτη.

2. Η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.

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

στ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

ζ. Τον τρόπο πληρωμής.

η. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

θ. Την παραλαβή των ειδών.

3. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης που θα

εγκριθούν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα

παραπάνω στοιχεία.

4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η παραγγελθείσα ποσότητα.

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

ΆΡΘΡΟ 19ο

Εγγυήσεις
1.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% που
αντιστοιχεί σε ποσοστό επί της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ήτοι Εκατόν Σαράντα Ενα Ευρώ
και Πενήντα Πέντε Λεπτά #141,55€#.

β. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της
προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συμμετοχής.

δ. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής
απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.

2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή
ειδικότερα ορίζει.
γ. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

3. Έκδοση Εγγυήσεων

Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη
μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

ΆΡΘΡΟ 20ο

Χρόνος παράδοσης
1. Οι σάκοι θα παραδίδονται τμηματικά μετά από παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή των

νομικών προσώπων, με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή, σε χώρους του Δήμου - κατόπιν
υπόδειξης της  αρμόδιας   υπηρεσίας- και  θα πληρούν   τις  προδιαγραφές   που αναφέρονται στην παρούσα
Τεχνική Έκθεση.
Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία ειδοποίησης από την υπηρεσία του Δήμου. Η ειδοποίηση θα είναι έγγραφη μέσω £αχ ή μέσω
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρόνος εκτέλεσης της συνολικής προμήθειας θα είναι μέχρι εξαντλήσεως του
προϋπολογισθέντος ποσού ή/και μέχρι 31/12/2016.

2.Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
σύμβαση.

4. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, μετά
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του
προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι
την έκδοση της απόφασης σχετικά με αιτηθείσα παράταση, άσχετα εάν το αίτημα του προμηθευτή υποβλήθηκε
έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης -
παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά το ανωτέρω χρόνος,
χωρίς να παραδώσει το υλικό.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

ΆΡΘΡΟ 21ο

Παραλαβή των ειδών

Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 27-29 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(ΕΚΠΟΤΑ).

ΆΡΘΡΟ 22ο

Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης.

2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση,
εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 της παρούσας.

3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στο 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ).

ΆΡΘΡΟ 23ο

Ανωτέρα Βία

1. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και
δεν
προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη
ανωτέρας βίας.
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ΆΡΘΡΟ24ο

Τρόπος Πληρωμής

1. Η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας
μετά την οριστική παραλαβή τους.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα

(30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή-οφειλέτης καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

3.Τον προμηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις:
- 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (η οποία υπόκειται σε τέλος

χαρτοσήμου 3% πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού)
-οποιαδήποτε άλλη κράτηση ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
4. Κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας των ειδών, θα

παρακρατείται φόρος εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών και σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 25ο

Επίλυση διαφορών

Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΆΡΘΡΟ 26ο

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση (αντίγραφο) της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου, οδός Ι. Ράλλη & Δημαρχείου 1, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες δίνονται στο τηλ.
213.2012900 από τον  υπάλληλο του Δήμου κ. Μητσόπουλο Κων/νο.
2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα
δημοσιευθεί μια φορά στην τοπική ημερήσια εφημερίδα «Συνείδηση» και την εβδομαδιαία εφημερίδα «Χ-
Τύπος».
3. Ολόκληρη η διακήρυξη, μαζί με λοιπά τεύχη του διαγωνισμού (τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός συγγραφή
υποχρεώσεων) θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.metamorfossi.gr) καθώς και στον
ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr ‘’Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων’’ (ΚΗΜΔΣ).
4. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας θα βαρύνει τον ανάδοχο. Σε
περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση
συμμετοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ,

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΡΟΥΦΟΣ


