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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ YΛΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο ∆ήµαρχος Νάουσας
Λαµβάνοντας υπόψη
1) τις διατάξεις του Π.∆.410/95
2) τις διατάξεις τηςν αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)
3) τις υπ’αριθµ. 31/2014 µελέτη - Τεχνικές Προδιαγραφές
4) την
261 /2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την ψήφιση – διάθεση των
σχετικών πιστώσεων και την
265 ,/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού.
Προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές , για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
συνολικού προϋπολογισµού 32.520,33ευρώ
πλέον ΦΠΑ 23% 7.479,67 Σύνολο 40.000,00 ευρώ .Η διενέργεια της προµήθειας θα γίνει
µετά από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών. ∆ιαθέτει πίστωση ποσού 40.000,00
ευρώ σε βάρος των KA 30.7135.024
ποσό
40.000,00 € του προϋπολογισµού
εξόδων έτους 2014 και τους αντίστοιχους κωδικούς του έτους 2015.
Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δηµοσίευση στην ηµερήσια νοµαρχιακή
εφηµερίδα ΛΑΟΣ, θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και των τριών ∆ηµοτικών
Ενοτήτων του ∆ήµου Νάουσας, στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ε στη Βέροια, καθώς και
στον ιστοχώρο “∆ιαύγεια” . Επιπροσθέτως όλα τα τεύχη του διαγωνισµού θα διατίθενται
ελεύθερα προς λήψη από τους ενδιαφερόµενους, στον επίσηµο ιστότοπο του ∆ήµου
Νάουσας www.naoussa.gr.
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Οι όροι της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισµού, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας και είναι οι ακόλουθοι:

1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος εξωτερικά θα φέρει την
ένδειξη: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ
Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ. Εντός του ανωτέρω φακέλου προσφοράς, θα περιέχεται ξεχωριστός

σφραγισµένος φάκελος, που θα φέρει την ένδειξη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ. Η οικονοµική

προσφορά υποβάλλεται , επί ποινή αποκλεισµού, στο ειδικό έντυπο προσφοράς, το
οποίο χορηγείται αποκλειστικά από το ∆ήµο. Τόσο στον εξωτερικό φάκελο όσο και στον
φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, θα υπάρχει η υπογραφή και η σφραγίδα του
συµµετέχοντα.
2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 27 Νοεµβρίου ηµέρα Πέµπτη
έως 10.30 π.µ.

και από ώρα 10.00

ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και

Αξιολόγησης Προσφορών στο δηµοτικό κατάστηµα.
3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο, µε την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο ∆ήµο µέχρι την προηγούµενη ηµέρα, από τη
διενέργεια του διαγωνισµού.
4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προµηθευτών και οι συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική δραστηριότητα
σχετική µε το αντικείµενο της προµήθειας. Αυτό αποδεικνύεται µε την προσκόµιση
βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο.
5. Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, οι διαγωνιζόµενοι πρέπει µαζί µε την
προσφορά
συµµετοχής

τους

να

υποβάλλουν

στην

Επιτροπή

ποσού που αντιστοιχεί µε το 2% ανευ

του

∆ιαγωνισµού

εγγύηση

Φ.Π.Α. επί της συνολικής

προϋπολογισθείσας αξίας της προµήθειας, ήτοι 650,40 ευρώ.
6. Επίσης, οι διαγωνιζόµενοι - επί ποινή αποκλεισµού - µαζί µε την προσφορά τους πρέπει
να υποβάλλουν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού:
α) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι:
i.

Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά
αναφέρουν τα σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

ii.

∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
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iii.

∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό
ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

iv.

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

v.

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.
β) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους,

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής
του εκπροσωπούµενου.
7. Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια οφείλει πριν την απόφαση
κατακύρωσης να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της
προηγούµενης παραγράφου καθώς και αυτά που απαιτούνται από τις 31/2014 σχετικές
Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας,
πλην αυτών που µπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση µη
προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν από την
αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους και τον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυµα σύναψης της
σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται σε συµµετέχοντα που προσφέρει την αµέσως επόµενη
καλύτερη για το φορέα προσφορά. Η κατατιθέµενη εγγύηση συµµετοχής του πρώτου
µειοδότη στην περίπτωση αυτή καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου.
8. Το προσφερόµενο υλικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις
τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
9. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στο προµηθευτή που θα προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών, εφόσον κριθεί ότι η
προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
10. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύµβασης ύψους 5% επί της αξίας της σύµβασης αφαιρούµενου
του ΦΠΑ .
11. Τα είδη θα παραδίδονται σε χώρο που θα του υποδείξει ο ∆ήµος ανάλογα µε την
τεχνική έκθεση , και τις τεχνικές προδιαγραφές.
12. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση
των ειδών, µε την έκδοση εντάλµατος πληρωµής µετά την προσκόµιση των αντίστοιχων
εξοφλητικών τιµολογίων.
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13. Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στους πίνακες
ανακοινώσεων των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου και του Τ.Ε. στη Βέροια, στο
δικτυακό του τόπο και θα δηµοσιευθεί στον τοπικό τύπο.
14. Τα έξοδα δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
14. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις.
15 .Ο προµηθευτής οφείλει να µεταφέρει µε δική του δαπάνη όλα τα είδη σε χώρο που θα
του υποδείξει ο ∆ήµος. Ο προµηθευτής δεν έχει δικαίωµα να προβάλλει αδυναµία έγκαιρης
παράδοσης επικαλούµενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού.
16. Ο προµηθευτής εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης τιµής,
ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προµήθειας
υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιµή µονάδος του συµβατικού
τιµολογίου.
17. Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού µέχρι και την προηγούµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού(εργάσιµες ηµέρες και ώρες):
Γρ. Προµηθειών ∆. Νάουσας,
Κα Βαταντζή Αθηνά, Κος Λαπαβίτσας Γεώργιος
Τηλ. Επικοινωνίας :23323-50367, 23323-50328
e-mail: vatanzti@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Κουτσογιάννης Νικόλαος
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