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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 07/2016

Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού «Προµήθειας

χιλίων διακοσίων (1.200)

τόνων

βιοµηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισµού ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ χειµερινής
περιόδου 2016 – 2017» (CPV 34927100-2)
Συνολικός προϋπολογισµός του προς προµήθεια είδους : 66.960,00 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. 24%).

O Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

1.

Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και
ισχύει.

2.

Το Π.∆. 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»

3.

Το Π.∆. 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».

4.

To N. 3861/10 “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και
άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.

Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων & Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλπ-αντικατάσταση έκτου κεφαλαίου Ν. 3588/07
(πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6.

Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθµίσεις για την

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την

αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει.
7.

Το

Ν.

4250/14

(74/Α)

«∆ιοικητικές

απλουστεύσεις-Καταργήσεις,

Συγχωνεύσεις

Νοµικών

Προσώπων & Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆318/1992
(Α/161) & λοιπές ρυθµίσεις»
8.

Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης & Εποπτείας (ενσωµάτωση Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».

9.

N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

10.

Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας- Περιφερειακής Ενότητας
Γρεβενών έτους 2016.

11.
12.

Το υπ.αριθ. 72488/570/01-06-2016 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
Την αριθµ. 39/1735/26-09-2016 (Α∆Α: 7ΥΘΩ7ΛΨ-Ε∆Π) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφέρειας
«Προµήθειας

∆υτικής

Μακεδονίας

περί

χιλίων διακοσίων (1.200)

έγκρισης

Συνοπτικού

Μειοδοτικού

∆ιαγωνισµού

τόνων βιοµηχανικού αλατιού για την κάλυψη

αναγκών εκχιονισµού ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ χειµερινής περιόδου 2016 – 2017» και των όρων της
διακήρυξης.
13.

Την αρίθµ. 3086 µε αριθµ. Πρωτ. 132211/3243/03-10-2016 ανάληψη υποχρέωσης ποσού
66.960,00 €.

14.

Την ανάγκη προµήθειας

βιοµηχανικού αλατιού για τις ανάγκες χειµερινής συντήρησης και

αποχιονισµού του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής χωρίς ΦΠΑ για την
«Προµήθειας χιλίων διακοσίων (1.200) τόνων βιοµηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών
εκχιονισµού ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ χειµερινής περιόδου 2016 – 2017», συνολικού προϋπολογισµού
66.960,00 € , συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διαγωνισµού µε συνοπτική
διαδικασία

ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δώδεκα

(12) ηµερών από την ηµεροµηνία

δηµοσίευσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr,. Το πλήρες σώµα της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί
σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf) στη διαδικτυακή εφαρµογή του ΚΗΜ∆ΗΣ και στην ιστοσελίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών www.grevena.pdm.gov.gr
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου, ή αποστέλλεται ταχυδροµικά
µε συστηµένη επιστολή ή courier µέχρι την 17/10/2016 και ώρα 10:00 π.µ. στο πρωτόκολλο της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Γρεβενών , επί της ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ, ΤΚ 51100
ΓΡΕΒΕΝΑ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες
και επιστέφονται.
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της
ηµέρας του διαγωνισµού δηλ. µέχρι 14/02/2017.
∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών, της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ Γρεβενών µέχρι και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την
ηµεροµηνία

διενέργειας

του

διαγωνισµού

από

τον

Τζιουβάρα

Απόστολο

(a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr), ΤΗΛ: 2462353203 FAX:2462353214.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α………………………. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β………………………. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ………………………. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆………………………. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E………………………. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Ο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ

04/ 10/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17/10/2016 , ώρα 10:00 π.µ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο Πρωτόκολλο
της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της ΠΕ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γρεβενών , επί της ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ, ΤΚ
51100 ΓΡΕΒΕΝΑ έως την παραπάνω ηµεροµηνία
και ώρα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

17/10/2016

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ, ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προµήθεια βιοµηχανικού αλατιού

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12 µήνες από την υπογραφής της σύµβασης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

66.960,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

ΚΑΕ 071.9789.02.00046

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 ηµέρες
-Νόµιµες κρατήσεις
-Παρακράτηση 0,10% επί της αξίας της αρχικής
και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης (εκτός
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

παράγραφος 3 του Ν. 4013/2011, για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
-Χαρτόσηµο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί
αυτού επί της παρακράτησης υπέρ αρχής των
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συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα
Χαρτοσήµου.

Φόρος εισοδήµατος 4% επί αγαθών, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 της περίπτωσης (στ) του
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(Ν. 2238/1994).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο :Αντικείµενο Προκήρυξης

Η ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια χιλίων διακοσίων (1200) τόνων βιοµηχανικού αλατιού για
την κάλυψη αναγκών εκχιονισµού ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ χειµερινής περιόδου 2016-2017 σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.
Άρθρο 2ο :∆ικαίωµα συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/16.
Άρθρο 3ο :Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για χρονικό διάστηµα
εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 120 ηµερών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη λήξη
ισχύος των προσφορών αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά εντός τριών (3) ηµερών.
Άρθρο 4ο : Προϋπολογισµός

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)

ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΕΥΡΩ)
ΑΛΑΤΙ ΛΕΥΚΟ ΧΥΜΑ

ΤΟΝΟΣ

1200

45,00

54.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

54.000,00

ΦΠΑ 24%

12.960,00

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
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Η συνολική δαπάνη δε θα ξεπεράσει το ποσό των εξήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ
(66.960,00 €)

και θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού Κ.Α.Ε.

9789.02.00046 οικονοµικού έτους 2016 του Ειδικού Φορέα 071.
Άρθρο 5ο :Κατάρτιση προσφορών

Οι προσφορές πρέπει:
- Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους
δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και µπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές,
προσθήκες, κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή
προσθήκη και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- Να αναφέρουν τη τιµή κατ’ είδος, η οποία θα γράφεται αριθµητικά χωρίς ΦΠΑ.
- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Προσφορές που αφορούν σε µέρος µόνον της προµήθειας, και δεν καλύπτουν το σύνολο των
ζητουµένων δεν γίνονται δεκτές.
-Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αποτελεί το ανώτερο όριο προσφοράς.
Άρθρο 6ο: Υποβολή Προσφορών

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, συνοδευόµενο από αίτηση συµµετοχής
στο διαγωνισµό (η οποία δεν εσωκλείεται στο φάκελο), στο

Πρωτόκολλο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού της ΠΕ Γρεβενών , επί της ΤΕΡΜΑ Κ. ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΗ, ΤΚ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ το αργότερο
µέχρι την 17/ 10 /2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 µ.µ.
Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX& Ε-ΜΑΙL του ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συνοπτικός Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός «Προµήθειας χιλίων διακοσίων (1.200) τόνων
βιοµηχανικού αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισµού ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ χειµερινής
περιόδου 2016 – 2017»
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ /ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
-∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7/2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17-10-2016
“Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο”

Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, που θα απευθύνεται στη ΠΕ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις.

Στον κυρίως σφραγισµένο φάκελο θα περιέχονται τρεις σφραγισµένοι υποφάκελοι, σε δύο αντίγραφα
(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο όλα τα
απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά συµµετοχής, µε την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο, µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη και αριθµηµένη θα
γράφεται η λέξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου
αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.
6.1. Υποφάκελοι προσφοράς
6.1.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποφάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, που θα φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα
πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, που θα πρέπει να περιέχονται στον
αντίστοιχο σφραγισµένο φάκελο, θα περιέχει επί ποινή αποκλεισµού τα κατωτέρω:
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Α. Εγγύηση συµµετοχής, ποσοστού 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού χωρίς ΦΠΑ κατά
το αρθ. 72 του Ν 4412/2016 και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13, δηλαδή
ποσού 1080,00 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία :

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
β. Να δηλώνεται ότι δεν συµµετέχει έµµεσα ή άµεσα στον παρόντα ∆ιαγωνισµό µε περισσότερα από
ένα διαγωνιζόµενα σχήµατα.
γ.Να δηλώνεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
δ.Να δηλώνεται η παραίτηση από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικό µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή µαταίωση διαγωνισµού.

Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία:

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.

β. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν βρίσκεται σε καµία από
τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν από την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης.
γ. Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του άρθρου 9 της παρούσας
δ. ∆εν έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε
σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις
αναθέτουσες αρχές.
ε. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης προµήθειας.
στ. Συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε
γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
∆. Νοµιµοποιητικά στοιχεία του νοµικού προσώπου, όπως

το ισχύον

καταστατικό

κατά

περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού.
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να

προκύπτουν,

ο

Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων

Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους,
το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
απότο καταστατικό αναλόγως µε τη

νοµική

προσώπου.
-9-

µορφή

των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού

ΑΔΑ: Ψ6Ο77ΛΨ-0ΧΛ
Ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε
αντιπρόσωπό του.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 15
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
(ΑΡΘ.3 ΤΟΥ Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α΄ 74). ∆ιευκρινίζεται ότι τις ανωτέρω απαιτούµενες Υπεύθυνες
∆ηλώσεις υποβάλλουν: α. Οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε., β. Ο
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το Νοµικό Πρόσωπο είναι Α.Ε., γ. Το φυσικό
πρόσωπο, όταν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι
νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Σε κάθε περίπτωση ως λόγοι αποκλεισµού συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα ισχύουν τα Άρθρα 73 και
74 του Ν 4412/16.

6.1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς, που θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει
να υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, που θα πρέπει να περιέχονται στον
αντίστοιχο σφραγισμένο φάκελο και θα περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισµού τα κατωτέρω:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην οποία :

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.

β. Να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, όπως αυτές
περιγράφονται λεπτοµερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές – Ειδικοί Όροι» και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης 07/2016 και δεσµεύεται ότι θα συµµορφώνεται
πλήρως µε όλους τους όρους και απαιτήσεις αυτής καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύµβασης.

γ. Να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των λοιπών όρων και υποχρεώσεων της αριθµ. 07/2016
∆ιακήρυξης και δεσµεύεται ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
δ. Να δηλώνεται ότι

το αλάτι που θα προµηθεύσουν στην ∆ΤΕ θα ικανοποιεί τις ειδικές

προδιαγραφές και θα είναι σύµφωνο µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα ανάλυσης δείγµατος που
κατέθεσαν.

Β. Εργαστηριακά αποτελέσµατα ανάλυσης δείγµατος

Γ. Οποιαδήποτε άλλα τεχνικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους συµµετέχοντες
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Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων 15
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
(ΑΡΘ.3 ΤΟΥ Ν. 4250/14, ΦΕΚ Α΄ 74). ∆ιευκρινίζεται ότι τις ανωτέρω απαιτούµενες Υπεύθυνες
∆ηλώσεις υποβάλλουν: α. Οι διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ε.Π.Ε., β. Ο
Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το Νοµικό Πρόσωπο είναι Α.Ε., γ. Το φυσικό
πρόσωπο, όταν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι
νόµιµοι εκπρόσωποί του.

6.1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς, που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα
πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, που θα πρέπει να περιέχονται στον
αντίστοιχο σφραγισµένο φάκελο και θα περιέχει επί ποινή αποκλεισµού την προσφερόµενη τιµή.
-Ο Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή χωρίς Φ.Π.Α.
-Επί της προσφερόµενης συνολικής τιµής πρέπει να αναγράφεται και το ποσοστό του Φ.Π.Α.
και σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια
Επιτροπή.
-Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Άρθρο 7ο :∆ιαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την

17/10/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα

10:30π.µ. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως εκπρόθεσµες. Κατά την
αποσφράγιση δύναται να παρίστανται εκπρόσωποι των υποψήφιων αναδόχων, οι οποίοι οφείλουν να
φέρουν κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.
Η αποσφράγιση και ο έλεγχος των προσφορών από την αρµόδια Επιτροπή γίνεται σύµφωνα µε το
άρθρο 117 του Ν. 4412/16, ως εξής:
Αποσφραγίζεται σε δηµόσια συνεδρίαση ο κυρίως φάκελος προσφοράς και εν συνεχεία ανοίγονται οι
υποφάκελοι των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και Τεχνικών Προσφορών και µονογράφονται όλα τα
πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων, κατά φύλλο από τα µέλη της Επιτροπής (εκτός των κενών φύλλων,
των διαχωριστικών και των κενών φυλλαδίων). Οι φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν
αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την αρµόδια Επιτροπή και φυλάσσονται. Το αρµόδιο
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όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και
τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφετε από τα µέλη της Επιτροπής
∆ιενέργειας.
Ακολούθως στην ίδια συνεδρίαση αποσφραγίζονται, δηµόσια, οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών, για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο. Οι Οικονοµικές
Προσφορές όσων συµµετεχόντων δεν έγιναν αποδεκτοί κατά το προηγούµενο στάδιο δεν
αποσφραγίζονται.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν
γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν..
Άρθρο 8ο :Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς
της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται
υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση,
2. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε τη χαµηλότερη τιµή, εκ των προµηθευτών των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της διακήρυξης.
3. Η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν (3) το οποίο αποστέλλετε στην Οικονοµική Επιτροπή
για έγκριση.
.
Άρθρο 9ο : ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας,
δέκα ηµερών (10) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή
θεωρηµένα αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A'
74) ως κατωτέρω:
(α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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(β) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.

(γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την
ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας:α. αφορά όλους τους απασχολούµενους
στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, β. σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά
και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς
και γ. σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που την
διοικούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία.
Άρθρο 10ο :Κρίση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού – Ανακοίνωση Κατακύρωσης

1. Μετά το πέρας της διαδικασίας του διαγωνισµού µε την υποβολή του Πρακτικού της Επιτροπής στην
αρµόδια ∆ιεύθυνση και την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης εκ µέρους του πρώτου
µειοδότη εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους και µετά την
επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί
τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
2. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσµία χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί για να υπογράψει τη
σύµβαση κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Υπηρεσίας.
Άρθρο 11ο :Κατάρτιση της Σύµβασης

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από
το συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την
οριστική περαίωσης του έργου.
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Άρθρο 12ο :Εγγυήσεις

Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα
στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/16. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η
απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν:
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθµό της εγγύησης.
ε. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
ζ. Τους όρους ότι:
Ι. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση.
III. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

4. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (1.080,00 €).
β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα
ακόλουθα:
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Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια
υλικά.
II. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη).
γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι:
(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
(3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(4) η ηµεροµηνία έκδοσης της
(5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
δ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του προµηθευτή από την Υπηρεσία.

5. 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% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα
ακόλουθα:
(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
(II) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2)
µήνες).
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια,
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος
στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης
της κατακύρωσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
ένδικων µέσων ή παραίτησης από αυτά.
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7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους.
Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση,
τµηµατικά, η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, µετά από έγγραφο αίτηµα του προµηθευτή,
κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την
σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά
την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Επισηµαίνεται ότι οι Εγγυητικές Επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και
προσκοµίζεται ταχυδροµικά σε έντυπη µορφή µαζί µε το φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι εγγυήσεις συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη τα
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη- µέρη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε τον 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.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.

Άρθρο 13ο :∆ιάρκεια Σύµβασης
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης.
Η σύµβαση δύναται να παραταθεί µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό
διάστηµα έως ότου ολοκληρωθεί το έργο.

Άρθρο 14ο :Παραλαβή

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.
4412/16.
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2.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο
ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους:
α) Με µακροσκοπική εξέταση.
β) Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).
γ) Με πρακτική δοκιµασία.
δ) Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια
υλικό ή και µε οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη
σύµβαση.
3. Αν η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης µετά τη διενέργεια της µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν
η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους, ιδίως χηµική
εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός
από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής ή απόρριψης µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του
είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και
δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του ανωτέρου πρωτοκόλλου, τούτο
συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου
και δειγµατοληψίας.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προµηθευτή.
4.

Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό µε παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό

πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύµβασης και διατυπώνει
αιτιολογηµένα τη γνώµη της για το ζήτηµα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που
προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού, µε ή χωρίς έκπτωση επί της
συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρµόδια κατά περίπτωση υπηρεσία
του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητα του
και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το υλικό µπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν
κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και
αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.
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5. Στη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής της παραγράφου 5 του άρθρου 120 µπορούν να
παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής µε βάση του ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή
παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους προβλεπόµενους από τη
σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.
Το αίτηµα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προµηθευτή, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον
προµηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά
καταλογίζονται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου και εκπίπτουν από το ποσό
πληρωµής του προµηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε
βεβαίωση µέσω του δηµοσίου ταµείου.
6.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή

δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές.
7. Με απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου, µπορεί να παραπέµπεται για επανεξέταση
υλικό σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση
αυτή ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
8. Αν ο προµηθευτής διαφωνεί µε το αποτέλεσµα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορεί να
ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγµάτων. Η κατ' έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα
από έγγραφο της υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική
εξέταση, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 214. Ο προµηθευτής µπορεί να ζητήσει κατ' έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από πρωτοβάθµια είτε από δευτεροβάθµια επιτροπή
παραλαβής.
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό που διενήργησε τον αρχικό
έλεγχο, η κατ' έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά µε εξεταστή του Γενικού Χηµείου του Κράτους ή
άλλου φορέα. Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόµενα για την περίπτωση τέλη.
Το αίτηµα του προµηθευτή για την κατ' έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής
εξέτασης, κατ' έφεση εξέταση µπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα µε απόφαση του αρµόδιου
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της επιτροπής παραλαβής.
Κατά την κατ' έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, υποχρεωτικά δε καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής. Εάν κατά τη διενέργεια της κατ' έφεση εξέτασης υπάρχει
διαφωνία από τον εκπρόσωπο του φορέα ή τον προµηθευτή σε τεχνικό θέµα (όπως εφαρµοζόµενη
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µέθοδος εξέτασης χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται µε σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε
υπόθεση παραπέµπεται στο Ανώτατο Χηµικό Συµβούλιο για γνωµάτευση.
Το αποτέλεσµα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη. Μετά το
αποτέλεσµα της κατ' έφεση εξέτασης ο προµηθευτής δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε
δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής.
9. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική
παραλαβή τους από τον φορέα.

Άρθρο 15ο : Τρόπος Πληρωµής – Κρατήσεις

1. Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του KAE 9789.02.00046 οικονοµικού έτους 2016 του
Ειδικού Φορέα 071 µετά την παράδοση-παραλαβή του προϊόντος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 5 του άρθρου 200 του Ν. 4412/16.
2. Τα τιµολόγια του αναδόχου υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις, που τον βαρύνουν αποκλειστικά και
επί της καθαρής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.).
Σηµειώνεται, ότι θα γίνει κράτηση 0,10% επί του καθαρού ποσού της Σύµβασης, υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011 (επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο
3% & επ’ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.).
Επίσης, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/13.
3. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωµα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η Υπηρεσία, έχει το
δικαίωµα να αρνηθεί την πληρωµή σε κάθε τρίτον.

Άρθρο 16ο :Ενστάσεις
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127
του N. 4412/16.

Άρθρο 17ο : ∆ικαίωµα Ματαίωσης
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 106 του Ν. 4412/16.

Άρθρο 18ο :Συµβατικά Τεύχη – ∆ιευκρινήσεις- Τεκµήριο Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
1. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη διαγωνισμού είναι κατά σειρά τα εξής:
 Η παρούσα προκήρυξη
 Παράρτημα Α΄: Γενικά όροι διαγωνισμού
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 Παράρτημα Β΄ : Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
 Παράρτημα Γ΄ : Τεχνικές Προδιαγραφές
 Παράρτημα Δ΄ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
 Παράρτημα Δ΄ :Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις και συµπληρωµατικές πληροφορίες για το
περιεχόµενο των τευχών του παρόντος διαγωνισµού γραπτώς (µε επιστολή ή τηλεοµοιοτυπία) ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέχρι και τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού από τον Τζιουβάρα Απόστολο (a.tzouvaras@grevena.pdm.gov.gr, TΗΛ.2462353203
και FAX: 2462353214.
2. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη
γνώση αυτής της Προκήρυξης και των λοιπών τευχών και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της
εν λόγω προµήθειας. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν σήµερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Το αλάτι είναι το σύνηθες αντιπαγετικό υλικό που χρησιµοποιείται στη χειµερινή συντήρηση των οδών.
Χρησιµοποιείται προληπτικά για την αποφυγή δηµιουργίας στρώµατος χιονιού ή πάγου στο οδόστρωµα,
αλλά και για το λιώσιµο ήδη υπάρχοντος στρώµατος χιονιού ή πάγου. Είναι αποτελεσµατικό σε
θερµοκρασίες µέχρι -5°C, ενώ µε παρουσία ήλιου ή βαριάς κυκλοφορίας µπορεί να είναι αποτελεσµατικό
µέχρι και -10°C.
Το αλάτι που θα χρησιµοποιηθεί για τον αποχιονισµό του Εθνικού Οδικού ∆ικτύου θα πρέπει να ικανοποιεί
τις παρακάτω ειδικές προδιαγραφές (σύµφωνα µε την προδιαγραφή ASTM D 632-01):
-

Υψηλή περιεκτικότητα σε NaCl (NaCl > 95 % επί ξηρού δείγµατος)

-

Ειδική κοκκοµετρική διαβάθµιση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

Μέγεθος Κόσκινου

∆ιερχόµενο ποσοστό (%)

9,5 mm ή 3/8 inch

95 - 100

4,75 mm ή No 4

20 - 90

2,36 mm ή No 8

10 - 60

0,60 mm ή No 30

0 - 15

Το ειδικό βάρος του αλατιού κυµαίνεται από 1,2 εώς 1,5 τόνο/m³, ανάλογα µε την προέλευση του και την
περιεκτικότητα του σε υγρασία. Πρέπει να παραµένει όσο το δυνατόν στεγνότερο, προκειµένου να
περιορίζονται κατά το δυνατόν τα προβλήµατα σβωλιάσµατος. Ενδείκνυται το ποσοστό υγρασίας του
άλατος να µην υπερβαίνει το 3%.
Το αλάτι που δεν πληροί τις παραπάνω απαιτούµενες προδιαγραφές έχει σηµαντικά µειωµένη
αποτελεσµατικότητα και δηµιουργεί πολλά προβλήµατα, τόσο στο οδικό δίκτυο, όσο και στον
χρησιµοποιούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό (φρακάρισµα στους αλατοδιανοµείς), ενώ απαιτείται και
µεγαλύτερη ποσότητα για το ίδιο αποτέλεσµα.
Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται από τα αρµόδιο εργαστήρια (Περιφέρειας – Χηµείου Κράτους) µετά την
αποστολή δειγµάτων. Τα έξοδα του ποιοτικού ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή. Τα δείγµατα
παίρνονται παρουσία του προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση που το
δείγµα δεν είναι σύµφωνο µε τις ειδικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα να ζητήσει
την άµεση αντικατάσταση µέρους ή του συνόλου της ποσότητας ή να κηρύξει έκπτωτο τον µειοδότη και να
προµηθευτεί τα υλικά από τον 2ο µειοδότη.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο προµηθευτής µε την κατάθεση της προσφοράς του θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους ειδικούς όρους
και δεσµεύεται ότι:
1.

Οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα έχει για την ∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
διαθέσιµους και δεσµευµένους τουλάχιστον τετρακόσιους (400) τόνους αλατιού, άµεσα παραδοτέους.
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2.

Η παράδοση των παρτίδων θα γίνεται το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών µετά την
τηλεφωνική εντολή της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ , οποιαδήποτε ηµέρα και ώρα (συµπεριλαµβάνονται
Σαββατοκύριακα και αργίες) και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, χωρίς επιπλέον
οικονοµική επιβάρυνση.

3.

Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα να ελέγξει ποσοτικά κάθε ένα φορτηγό που µεταφέρει το
αλάτι. Εκτός από το ζυγολόγιο που θα συνοδεύει κάθε δελτίο αποστολής θα γίνεται και έλεγχος
εξακρίβωσης της ποσότητας, πριν την απόθεση της, σε ζυγαριά που θα επιλέγει η ∆.Τ.Ε. Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (τα έξοδα ποσοτικού ελέγχου βαρύνουν τον προµηθευτή). Σε περίπτωση που
παρατηρηθεί επανειληµµένα αδικαιολόγητη διαφορά στα δύο ζυγολόγια, η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
µπορεί να προχωρήσει άµεσα στη λύση της παρούσας σύµβασης, χωρίς να έχει καµία οικονοµική
υποχρέωση και επιβάλλοντας στον προµηθευτή και τις προβλεπόµενες κυρώσεις.

4.

Εντός τριών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην ∆.Τ.Ε.
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ένα άτοµο (καθώς και αναπληρωτή αυτού) που θα είναι υπεύθυνο για την µεταξύ
των συµβαλλοµένων επικοινωνία όσον αφορά την παραγγελία (τηλεφωνική εντολή της Υπηρεσίας)
και παράδοση του αλατιού.
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ για να
συντονιστούν οι εργασίες φόρτωσης – µεταφοράς και έγκαιρης παράδοσης. Σε περίπτωση που
παρατηρηθεί επανειληµµένα αδυναµία επικοινωνίας και δυσλειτουργία στην εκτέλεση του έργου της
προµήθειας του αλατιού, η ∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ µπορεί να προχωρήσει άµεσα στη λύση της
παρούσας σύµβασης, χωρίς να έχει καµία οικονοµική υποχρέωση και επιβάλλοντας στον
προµηθευτή και τις προβλεπόµενες κυρώσεις.

5.

Ο χρόνος παραλαβής της 1ης παρτίδας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος των τριών ηµερών από την
υπογραφή της σύµβασης και ο χρόνος παράδοσης της κάθε παρτίδας στη συνέχεια, όχι µεγαλύτερος
των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ώρα που δίνεται η τηλεφωνική εντολή της ∆.Τ.Ε. Π.Ε.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

6.

Η προµήθεια θα γίνει τµηµατικά µετά από εντολή της ∆.Τ.Ε. Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ώστε να µην
δηµιουργούνται προβλήµατα στην αποθήκευση του.

Η µη τήρηση κάποιου από τους παραπάνω όρους δίνει στην Υπηρεσία το δικαίωµα µετά από εισήγηση
της επιτροπής παραλαβής να ζητήσει την άµεση αντικατάσταση µέρους ή του συνόλου της ποσότητας ή
να κηρύξει έκπτωτο τον µειοδότη και να προµηθευτεί τα υλικά από τον 2ο µειοδότη
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προµήθεια χιλίων διακοσίων (1200) τόνων βιοµηχανικού αλατιού για την κάλυψη
αναγκών εκχιονισµού ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ χειµερινής περιόδου 2016-2017»
Αρ. ∆ιακηρυξης: 7/2016
•

ΕΙ∆ΟΣ

ΜΜ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΛΑΤΙ
ΛΕΥΚΟ ΧΥΜΑ

ΤΟΝΟΣ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΧΩΡΙΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(Ευρώ)

(Ευρώ)

(Ευρώ)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

1200
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

•

Το Φ.Π.Α. για την προµήθεια άλατος είναι 24%

•

Προσοχή στις τιµές προσφοράς να χρησιµοποιούνται µέχρι 2 δεκαδικά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”,
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσηµείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
σύµφωνα µε την (αριθµό/ ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες7από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της
σύµβασης) ή µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι
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µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να
εκδίδουµε.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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