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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/04/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4283
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Αναθέτουσα Αρχή:
Δ/νση:
Τ.Κ.:
Τηλ.:
Fax.:
Διαδικασία Διεξαγωγής
Διαγωνισμού:

Ισχύουσες διατάξεις:

Αριθμός απόφασης
ένταξης της εν λόγω
προμήθειας:
Προϋπολογισμός:
Προθεσμία παράδοσης:
Εγγύηση Συμμετοχής:

Ημερομηνία υποβολής
Προσφορών:

Ειδικοί Όροι:

Γλώσσα σύνταξης
αιτήσεων συμμετοχής:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ, ΛΟΙΠΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΕΡΑΜΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
74052
28343-40352
28340-22913
Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης
τη χαμηλότερη τιμή
Η Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με τον Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων». Ο Ν. 4281/2014 άρθρο 157.

Χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Μυλοποτάμου.
70.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%
Ένας χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης

ΟΜΑΔΑ Α

ΟΜΑΔΑ Β

ΟΜΑΔΑ Γ

ΟΜΑΔΑ Δ

325,20 ευρώ

325,20 ευρώ

325,20 ευρώ

162,60 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Σ
1.138,20 ευρώ

Ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ημέρας Παρασκευή 24 του μήνα Απριλίου του
έτους 2015.
(Παραγ. 1α, του άρθρου 10 της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ)
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) ομάδων ειδών. Γίνονται
δεκτές προσφορές για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως
προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται μονοσήμαντα
στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης
της ομάδας.
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφο των
τευχών δημοπράτησης από τα γραφεία της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, στο Δημαρχείο
Περάματος Τ.Κ. 74052 τηλ. 2834340352
Το κόστος των αντιγράφων της διακήρυξης και των υπόλοιπων στοιχείων
επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.
Ελληνική
ΠΕΡΑΜΑ 07/04/2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΔΗΜΟΣ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11389/23.3.93 απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ) και τον Ν.2286/95 και με τους όρους της
διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
ΛΟΙΠΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΕΚΤΕΡ» σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου.
Άρθρο 1
Η προμήθεια θα παραδοθεί μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης, στο Δήμο
Μυλοποτάμου, ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Δήμου, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του
προμηθευτή, από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και προς όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου, αφού
προσκομισθεί σε αυτόν η ανάλογη έγγραφη εντολή από το Δήμο.
Η εντολή αυτή θα συνοδεύει απαραίτητα τo αντίστοιχο τιμολόγιο.
Άρθρο 2
Η παρούσα αφορά στην προμήθεια τεσσάρων (4) ομάδων ειδών (ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης
ΓΕΝΙΑΣ, ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC, ΟΜΑΔΑ
Δ: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ). Γίνονται δεκτές προσφορές για μια ή περισσότερες ομάδες, για τη
συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται μονοσήμαντα στο
Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Σύμφωνα με την Περιληπτική Διακήρυξη
λαμβάνεται υπ’ όψη, ότι προμηθευτής αναδεικνύεται εκείνος με τη χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 3
Εντός των πέντε εργάσιμων ημερών από τη προσκόμιση του προϊόντος στο Δήμο Μυλοποτάμου η επιτροπή
διενεργεί παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του προμηθευτή τις απαραίτητες μακροσκοπικές μικροσκοπικές δοκιμές για τη πιστοποίηση τήρησης των προδιαγραφών και συντάσσει το σχετικό πρακτικό
δοκιμών-παραλαβής.
Άρθρο 4
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν μέχρι την ώρα και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών 24 - 04 - 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. να
παραλαμβάνουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης και της Τεχνικής Περιγραφής από τα Γραφεία του
Δήμου, όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 28343-40352,
είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δήμος Μυλοποτάμου, Πέραμα Ρέθυμνο Τ.Κ. 74054, είτε με FΑΧ-τηλετυπικά
28340-22913, για διευκρινήσεις πληροφορίες από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Μυλοποτάμου κα
Ανδρουλάκη Πόπη. Εφ΄ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών.
Άρθρο 5
Για την αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται τριμελής επιτροπή. Η αποσφράγιση των προσφορών
γίνεται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 19 της αρ.11389 / 8-3-93 Υπ. Απόφασης.
Άρθρο 6
Ο προϋπολογισμός για τη προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού ανά ομάδα, έχει ως εξής:
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ, 20.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 23%
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, 20.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 23%
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC, 20.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 23%
ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ, 10.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 23%

ενώ στο σύνολό του ανέρχεται στο ύψος των 70.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου και του Φ.Π.Α. 23%. Το
νόμισμα της προσφερόμενης οικονομικής προσφοράς πρέπει να είναι το Ευρώ.
Άρθρο 7
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ύψος των 1.138,20 € για το σύνολο της προμήθειας,
ενώ για κάθε ομάδα ειδών:
ΟΜΑΔΑ Α
325,20 ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β
325,20 ευρώ

ΟΜΑΔΑ Γ
325,20 ευρώ

ΟΜΑΔΑ Δ
162,60 ευρώ

ισχύει για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον και κατατίθεται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά
της προσφοράς. Ο τύπος της εγγύησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται από το άρθρο 26 της αρ.11389/83-93 Yπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι
εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες που μετριούνται από την επομένη ημέρα της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του ανωτέρω προαναφερομένου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8
Η προμήθεια των ανωτέρω βαρύνει τα έσοδα του Δήμου μέσω του προϋπολογισμού του έτους 2015 (ΚΑ 256662.006, ΚΑ 25-6662.007, ΚΑ 25-6662.008 και ΚΑ 25-6279.002) από όπου θα καταβληθούν τα χρήματα στο
μειοδότη του διαγωνισμού. Η εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των
υπό προμήθεια ειδών και τη προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπει η παράγραφος 4 του άρθρου
36 και το άρθρο 37 της αρ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφασης.
Η αξία της ποσότητας που θα παραλαμβάνεται κάθε φορά ή για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός θα
καταβάλλεται στον προμηθευτή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται για την εξόφληση
των χρηματικών ενταλμάτων από τη σχετική νομοθεσία μετά την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών
πληρωμής.
Το μηνιαίο τιμολόγιο του προμηθευτή, θα ελέγχεται από την Τ.Υ. του Δήμου εάν έχει εφαρμοσθεί η σχετική
έκπτωση επί της τιμής. Στο θεωρημένο τιμολόγιο θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης το οποίο θα
επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των νομοθετημένων κρατήσεων.
Άρθρο 9
Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα πρέπει να έχουν τα προσόντα και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται από τα άρθρα 7 και 8 της αρ. 11389 / 8-3-93 Υπ. Απόφασης.
Άρθρο 10
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε μέχρι 24 - 04 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) να έχει
παραληφθεί από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης στη διεύθυνση Δήμος
Μυλοποτάμου Πέραμα, ο φάκελος της προσφοράς του ενδιαφερόμενου προμηθευτή. Ο φάκελος της
προσφοράς πρέπει να πληρεί του όρους που ορίζουν η παρ. 7 του άρθρου 11 και οι παρ.1,2,3,4, του
άρθρου 12 της αρ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφασης και δεσμεύει το προμηθευτή για εξήντα
(60)
ημερολογιακές ημέρες. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στη περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην
προσφορά του τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να
αξιολογηθούν. Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με το κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 11
Η διαδικασία ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης της προμήθειας, η κατάρτιση της σύμβασης και οι
εγγυήσεις καθορίζονται από τα άρθρα 24,25,26 της αρ. 11389/8-3-93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 185/Β/233-93).
Άρθρο 12
Θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τη συγκεκριμένη προκήρυξη εφόσον ανακύψουν επιλύονται με τις
ειδικές ή γενικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν τις προμήθειες του Δημοσίου και των
Ο.Τ.Α.
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ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 70.000,00 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Ή ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ
Α.1

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 10ατμ

μμ

Α.2

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 10ατμ

μμ

Α.3

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 10ατμ

μμ

Α.4

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 16ατμ

μμ

Α.5

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 16ατμ

μμ

Α.6

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 16ατμ

μμ

2.755,00
2.000,00
1.000,00
1.300,00
600,00
100,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Β.1

ΤΑΠΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Β.2

ΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Β.3

ΤΑΥ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Β.4

ΣΤΑΥΡΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Β.5

ΒΑΝΑ 2’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ

τεμ

Β.6

ΓΩΝΙΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ

τεμ

Β.7

ΡΑΚΟΡ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Β.8

ΓΩΝΙΑ 2’’ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

500
500
500
500
400
350
100
100

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC
Γ.1

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 10ατμ

μμ

Γ.2

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 10ατμ

μμ

Γ.3

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 10ατμ

μμ

Γ.4

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 10ατμ

μμ

Γ.5

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ200 10ατμ

μμ

Γ.6

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 16ατμ

μμ

Γ.7

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 16ατμ

μμ

Γ.8

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 16ατμ

μμ

Γ.9

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 16ατμ

μμ

1.000,00
830,00
800,00
250,00
200,00
250,00
250,00
160,00
100,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ
Δ.1

ΜΟΥΦΑ 2’’ ΜΑΥΡΗ

τεμ

Δ.2

ΜΟΥΦΑ 1,5’’ ΜΑΥΡΗ

τεμ

Δ.3

ΤΑΠΑ 1,5’’ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

τεμ

Δ.4

ΒΑΝΑ 1,5’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ

τεμ

Δ.5

ΜΑΣΤΟΣ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Δ.6

ΣΥΣΤΟΛΗ 2,5’’ ΣΕ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Δ.7

ΣΥΣΤΟΛΗ 2Χ1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ

τεμ

500,00
200,00
60,00
60,00
60,00
400,00
53,00

Δ.8

ΡΑΚΟΡ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Δ.9

ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΛΙΝΑΡΙ

τεμ

Δ.10

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΚΟΥΤΑ)

τεμ

Δ,11

ΣΥΣΤΟΛΗ 3Χ2’’ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Δ.12

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

Δ.13

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ 1μ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

53,00
53,00
51,00
53,00
200,00
200,00
Η Συντάξασα

Πέραμα, 02/02/2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ &
ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΔΗΜΟΣ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική
γλώσσα.
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νομούς της χώρας που είναι
εγκαταστημένος. Ειδικότερα για τις παρακάτω αναφερόμενες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχετικό
αποδεικτικό εγγραφής παρέχεται:
ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Από το REGTSTRE DU COMMERCE / HANDELSREGTSTER
ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ Από το AKTIESELSKABS-REGTSTRET ή από το FORENTNGW- REGTSTQUET ή από το
HANDELSTEQTSTREN
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Από το HANDELSRLRE CTSTER ή από το HAND WERKSROLTE
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Από το REGTSTRE DU COMMERCE και από το REPERTOTRE DES MERTERS.
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Από το REGTSTRO DELIA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,A GRICOCTURA
ARTIGIANATO ή από το REGISTRO DELLE COMMISTON, PROVINCTALI PER L’ ARTIGIANATO.
ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ από το REGISTRE AUX FIRMES και από το ROLE DE LA CHAMBRE DES
METIERS.
ΣΤΗΝ ΟΛΑΝΔΙΑ από το HENDELSTEGTSTER
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ από το REGISTRO OFICTAL DE CONTRATISTAS DEL MINI-STERNO DE INDUSTRIA Y
ENERGIA.
ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ από το REGISTO NATIONAL DAS-PESSOAS COLECTIKAS
ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ και στην ΙΡΛΑΝΔΙΑ ο προμηθευτής δύναται να κληθεί να δείξει ότι του έχει
χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγραφής από το REGISTAR OF COMPANTES ή από το REGISTAR OF FRIENDLY
SOCTETIES ή εάν δεν κατέχει τέτοιο πιστοποιητικό να προσκομίσει βεβαίωση ένορκης δήλωσης ότι ασκεί
δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κλάδο εμπορίου στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος, σε ορισμένο
τόπο εργασίας και σε ορισμένο εμπορική επωνυμία.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ από το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.
2.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά
τους τα εξής δικαιολογητικά.
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Α.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Α.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοση τουλάχιστον του τελευταίου ΤΡΙΜΗΝΟΥ από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Α.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή Διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικά 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
Α.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια ή αρμόδιες κατά περίπτωση αρχή από το οποίο ή τα οποία
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων Α.3 & Α.4
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένο από την οποία και εκδίδεται
το σχετικό πιστοποιητικό.
Α.5 Πιστοποιητικό του οικείου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ή ΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα που έχουν εκδοθεί το πολύ ΕΞΙ (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας ότι διαγωνισμού.
Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Β.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Β.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου ΤΡΙΜΗΝΟΥ από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Β.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμοδίας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις Α.3 & Α.4 του εδαφίου Α.
Β.4 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης της περίπτωσης εγγραφής της στα μητρώα
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδυνάμους επαγγελματικούς καταλόγους.
Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Γ.1 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α & Β εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή
του ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου.
Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Δ.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Δ.2 Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Δ.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συμμετέχουν
οι περιπτώσεις στις Α.3 & Α.4 της παραγράφου Α.
Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ε.1 Όλα τα παραπάνω κατά περίσταση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ΕΝΩΣΗ.
Ε.2 Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίος
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συν/σμούς στις οποίες μετέχουν επιχειρήσεις του
εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφ’ όσον
οι εργασίες που εκτελεσθούν από τις (ΜΜΕ) ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50% (πενήντα%)
Ε.3 Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται η θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο προκύπτει ότι
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότηση τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Ε.4 Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής μπορεί να υποβάλλονται μαζί με την
προσφορά εφ’ όσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία και δεν έχει λήξη η ισχύς τους θα γίνεται δε μνεία στην
προσφορά σχετικά με αυτό.
Ε.5 Εφόσον προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου
από αρμοδία δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Ε.6 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση που γίνεται ενώπιον Δικαστικής
αρχής, Συμβολαιογράφου ή Διοικητικής αρχής. Για όσους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο
ένορκη δήλωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένη του γνησίου της υπογραφής
του δηλούντος από αρμόδια Δικαστική ή Διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου.
Ζ. ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
Στο διενεργούμενο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχή και ενώσεις προμηθευτών εφόσον:
Ζ.1 Ο κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαμόρφωση του
προσφερομένου πρ/ντος.
Ζ.2 Στην ένωση προμηθευτών συμμετέχουν & παραγωγικές επιχειρήσεις σε συνολικό ποσοστό τουλάχιστον
50% της τιμής της προσφοράς.
Ζ.3 Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων
Α.3 & Α.4 της παραγράφου 3 της παρούσης.
Ζ.4 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά ή οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε απ’ όλους
τους προμηθευτές της ένωσης είτε από εκπρόσωπο της εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην
προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στο
καθένα στο σύνολο της προσφοράς.

Ζ.5 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της
σύμβασης.
Ζ.6 Σε περίπτωση εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία μέλος της ένωσης δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω
ανικανότητα προκύπτει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή & όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση
της δημαρχιακής επιτροπής ή του Κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Στην περίπτωση που η ανωτέρω ανάγκη αντικατάστασης προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
προκειμένου για δήμο σχετική απόφαση λαμβάνεται από το δημοτικό συμβούλιο.
3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα ή επαγγελματική αξιοπιστία η χρηματοδοτική & οικονομική
γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητες των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό (βαθμολογία)
λαμβάνονται υπόψη:
3.1 Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85 δηλώνεται.
 Ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί, λειτουργίας της επιχείρησης
 Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου & των Ο.Τ.Α
 Ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
 Ότι έχουν συνέπεια στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσον και των υποχρεώσεων
των προς υπηρεσία του Δημοσίου τομέα και των Ο.Τ.Α.
 Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την
υπηρεσία
 Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι
 Ότι συνεργάζονται με τις Τράπεζες
3.2 Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα ή ισολογισμούς της επιχείρησης κατά τους τρείς προηγούμενους μήνες του
έτους του διαγωνισμού οικονομικής χρήσης.
3.3 Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών και ειδικά τα
υλικά, το ποσοστό, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης. Εάν ο παραλήπτης ανήκει στον Δημόσιο
Τομέα θα αναφέρεται & η εμπρόθεσμη παράδοση που θα αποδεικνύεται μα τα σχετικά
έγγραφα.
3.4 Περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού
3.5 Κατάσταση προσωπικού κατ’ ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
3.6 Ακριβή περιγραφή των υλικών, φωτογραφία, σχέδια προδιαγραφής.
3.7 Πιστοποιητικά επίσημα γραφείων ποιοτικού ελέγχου που να βεβαιώνουν τήρηση ορισμένων
προδιαγραφών ή προτύπων.
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής που συμμετέχει δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή μερικά γι’ αυτό
υπό προμήθεια είδος τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται τόσο από τον ίδιο όσο και από τον
κατασκευαστή.
4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
4.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην
προθεσμία που ορίζει διακήρυξη.
4.2 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι και την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειες του διαγωνισμού.
4.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα
ορισμένα από τις παραπάνω διατάξεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
4.4 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
4.5 Προσφορές που περιέχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή του διαγωνισμού, προ της εκπνοής της προθεσμίας
που καθορίζεται από της διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστεί μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία.
4.6 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναγράφεται ευκρινώς:
 Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τη προμήθεια.
 Ο αριθμός της διακήρυξης
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 Τα στοιχεία του αποστολέα.
5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
5.1 Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ μέσα σε φάκελο
σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις της παραγράφου 4 του παρόντος.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
5.2 Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
5.3 Ο φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.4 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται, ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
5.6 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της
διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση 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 της προσφοράς που
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση του όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον όταν ζητηθούν από το
αρμόδιο όργανο είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Από τους διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνεται υπόψη μόνον εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6.1 Οι προσφορές ισχύουν & δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα ( 60 ) ημερολογιακές ημέρες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικό προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
με την επιφύλαξη των άρθρων 20 παρ. 5 και 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένσταση κατά τις διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενεργείας του ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
8.1 Κατά τις διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια της διενέργειας του διαγωνισμού υπηρεσία μέσα στο
μισό του χρονικού διαστήματος από την 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 μέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τον φορέα που διενεργεί τον
διαγωνισμό & η απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζομένων στο άρθρο 10 παρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ.
8.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια
του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού, εφαρμοζομένων των οριζόμενων στο άρθρο 15 παρ 1β του ΕΚΠΟΤΑ,
8.3 Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο
σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
8.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται
δεκτές.
9. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
9.1 Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίδεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στον
τόπο με τον τρόπο που προβλέπεται από την διακήρυξη.
9.2 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
9.3 Προσφορά που δεν δίνει τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα
απορρίπτονται σαν απαράδεκτη.

9.4 Στην προσφορά για εγχώριο προϊόν θα αναγράφεται μία και μόνη τιμή που δεν θα αναλύεται σε τιμή
κέντρου και σε τιμή με προστασία επαρχιακή βιομηχανία.
9.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για
την ποσότητα που προκηρύχθηκε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.6 Θα συμπληρωθούν με την προσφερόμενη ενδεικτική τιμή τα έντυπα του προϋπολογισμού
προσφοράς που χορηγούνται από την τεχνική υπηρεσία και μόνο αυτά, επί ποινή αποκλεισμού.
9.7 Στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό στην ενδεικτική τιμή προσφοράς του
προμηθευτή. Το ποσοστό έκπτωσης θα αναφέρεται σε ακέραιο αριθμό π.χ. 2% αλλιώς απορρίπτεται η
προσφορά. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και φόρους, πλην των
νομοθετημένων κρατήσεων που θα επιβαρύνουν την τιμή. Το ποσοστό έκπτωσης θα αφαιρείται μετά τον
υπολογισμό της τιμής αγοράς ή της διατίμησης, όπως ορίζεται παραπάνω.
10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
10.1 Οι εγγυήσεις θα είναι πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων Νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα
στην Ελλάδα ή στα κράτη μέλη της ΕΟΚ και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτό το δικαίωμα
συνοδευόμενες με επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.
10.2 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό .
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του ποσού του
ενδεικτικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014).
10.3 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύηση ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και την
υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό
επιστρέφονται μέσα σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΗΜΕΡΕΣ 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.
10.4 Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τόπο που περιβάλλονται πρέπει
απαραίτητα να περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 εδάφιο στ’ του ΕΚΠΟΤΑ.
Τονίζεται ότι η εγγυητική θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς.
10.5 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τη ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.
10.6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης στη σύμβαση:
10.7 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούνται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των ορών της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014).
10.8 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
10.9 Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν συν τοις άλλους και τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2
εδάφιο δ του ΕΚΠΟΤΑ.
Τονίζεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερης από τον συμβατικό χρόνο
Παράδοσης κατά τον χρόνο που με βάση την σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα είδη πλέον
ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
10.10 Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 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
εκπροθέσμου.
10.11 Στην περίπτωση ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ΕΝΩΣΗΣ.
10.12 Έντοκα γραμμάτια δημοσίου.
Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία ως εγγύηση
συμμετοχής στους διαγωνισμούς.
Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόμενες από τον ΕΚΠΟΤΑ περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης
συμμετοχής γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά
το χρόνο της εκποίησης τους.
Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων του δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από τον δικαιούχο ή
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
11. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
11.1 Στο διαγωνισμό αυτό δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών για κανένα λόγο και για κανένα είδος.
12. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
12.1 Οι προμηθευτές υποχρεούται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής
των υλικών που προσφέρουν.

12.2 Εν τω προκειμένω ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του τον τόπο παραγωγής των
προσφερόμενων υλικών καθώς και τον τόπο παράδοσής του (όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου
Μυλοποτάμου). Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος
εγκατάστασης του καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στην διαμόρφωση της τιμής του τελικού πρ/ντος για
κάθε μια από αυτές της φάσεις.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή
της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού η
προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του φορέα κοινοποιείται στο Υπ. Εμπορίου για την κατά την
κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του Δημοσίου για
χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν
στον τόπο παραγωγής του σκυροδέματος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμού του
δημοσίου & των ΟΤΑ που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
12.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή υλικά σε δικό τους
εργοστάσιο εκτός των στοιχείων της 12.2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά πρέπει να
επισυνάψουν σ’ αυτή & υπεύθυνη δήλωση του νομικού εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
παραχθούν τα υλικά με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
12.4 Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και μετά από γνώση του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την
Διοίκηση του φορέα.
12.5 Εφ’ όσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο η αλλαγή του εργοστασίου σε περιοχή υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή με το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης,
επαρχιακής βιομηχανίας (ΠΕΒ). Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το συμβατικό τμήμα η διαφορά ΠΕΒ
12.6 Κατασκευή του υλικού με εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά χωρίς
προηγούμενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου
από τη σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
13. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’
αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών,
διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη
καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται
υπόψη και δεν αξιολογείται.
14. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη ‘’ πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’. Στην
αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
15. DUMBING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω
του κόστους κατασκευής ή εμπορίας των προϊόντων (τιμή Dumbing) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθείσων
μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
16. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
16.1 Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία & ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που παραδίνονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται
με την παραπάνω διαδικασία.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς & ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά
φύλλο.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται & σφραγίζεται από το
παραπάνω όργανο και παραμένει με αυτό.

16.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών του παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές καθώς & των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και σφραγίζει.
16.3 Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της
υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών
μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές
στο παραπάνω αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
διακήρυξη. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το
όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο & για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με
τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ’ αυτό.
17. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
17.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 παρ.1 εδ. β του
ΕΚΠΟΤΑ όπως ακριβώς αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.
17.2 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
17.3 Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότηση του προς
την διοίκηση του φορέα εκτέλεσης της προσπάθειας μπορεί να προτείνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2286/95, 2000/91 και του παρόντος κανονισμού:
17.3.α Κατακύρωση των προμηθειών εν όλου ή εν μέρει που προσφέρει ο προμηθευτής.
17.3.β Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων &
των τεχνικών προδιαγραφών.
17.3.γ Ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού & απευθείας ανάθεση της προμήθειας.
17.3.δ Συνέχιση του διαγωνισμού με υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
17.3.ε Χορήγηση εξουσιοδότησης στην υπηρεσία να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας.
17.13.στ Να προβεί στην κατανομή της προς προμήθεια, ποσότητας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό,
μεταξύ περισσοτέρου μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών για την επιλογή προμηθευτή. Εφ’ όσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με
κλήρωση.
17.3.ζ Να ματαιώσει την προμήθεια
18. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ
18.1 Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα αποσταλεί ανακοίνωση του αποτελέσματος.
18.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
18.3 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης
προσκομίζοντας & την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο Προμηθευτής μπορεί να προσέλθει
για υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης Στην περίπτωση όπως αυτή ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά από δέκα (10) μέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφ’ όσον η σύμβαση υπογραφεί πριν από την λήξη της
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
18.4 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, αν υπάρχει.
Σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.
18.5 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου για την Διοίκηση Οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 34 & 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
19. ΣΥΜΒΑΣΗ
19.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωση ή ανάθεση καταρτίζεται από την υπηρεσία η σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της
προμήθειας και τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.
19.2 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεση εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
19.3 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο
και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
19.4 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:

1. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα
2. Παραλήφθηκε οριστικά, ποσοτικά ή ποιοτικά ή ποσότητα που παραδόθηκε.
3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
19.5 Όλοι οι όροι της διακήρυξης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ
ΟΤΑ & προμηθευτή.

20. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
20.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει
η σύμβαση.
20.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την ημερομηνία παράδοσης του υλικού δύο
(2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
20.3 Ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν
αντικειμενικά αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης την συμβατικών ειδών ή σε περίπτωση που συντρέχουν
λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
21. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
21.1 Η Παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τον τρόπο και κατά τον χρόνο
που ορίζεται από τη σύμβαση.
21.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής του προϊόντος καλείται να παραστεί εφ’ όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής
και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
21.3 Η επιτροπή παραλαβής εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση παραλαμβάνει τα υλικά με
1. Μακροσκοπική εξέταση
2. Χημική και μηχανική εξέταση
3. Με πρακτική δοκιμασία
4. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ή και οποιοδήποτε άλλο ενδεδειγμένο
τρόπο κατά την κρίση της.
21.4 Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά το μακροσκοπικό έλεγχο, αφού
αυτός διενεργηθεί, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η
σύμβαση προβλέπει ότι η παραλαβή γίνεται μετά και από άλλη ή άλλους ελέγχους πέραν του μακροσκοπικού
που δεν μπορούν να γίνουν από την επιτροπή, παραλαβή ή με τα μέσα ελέγχου που διαθέτει ο Δήμος ή η
Κοινότητα, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την επιτροπή ελέγχου που γίνονται. Το
οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται μετά την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων.
21.5 Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνία μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε περίπτωση
που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης αλλά ενδέχεται να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή
απόρριψης στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, το τυχόν ενστάσεις ή επιφύλαξης και οι γνωματεύσεις
τίθενται υπ’ όψιν του δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο πριν
αποφασίσει οριστικά μπορεί να ζητήσει να εξετασθεί το προϊόν από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ή να
ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.
21.6 Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθμια επιτροπή ή από κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια
γίνονται μετά από ένσταση του προμηθευτή τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτών διαφορετικά βαρύνουν τον
φορέα της προμήθειας.
21.7 Μετά την απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου υπό των περιπτώσεων της παρ. 25.6 του
παρόντος συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδιο πρωτοβάθμια
επιτροπή παραλαβής ή από την δευτεροβάθμια αν συγκροτήθηκε τέτοια.
21.8 Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εντός 30 ημερών
από της υποβολής του σ’ αυτό.
Εάν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να ληφθεί απόφαση θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια.
21.9 Τα πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται με απόδειξη στο προμηθευτή.
21.10 Τα μέλη των επιτροπών παραλαβής υποχρεούται να λάβουν μέρος σ’ αυτήν σε περίπτωση δε
διαφωνίας διατυπώνουν αυτήν επί του πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν δικαιούνται να αρνηθούν την
υπογραφή του πρωτοκόλλου ή να διατυπώσουν ιδιαιτέρως τη διαφωνία τους.
22. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
22.1 Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα
στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο.

22.2 Σε περίπτωση που σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που
διενεργούν από άλλα όργανα (εργαστήρια, δοκιμαστήριο κ.λ.π.) που ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η
σύμβαση προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από άλλα
όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία
πραγματικής προσκόμισης του υλικού χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτόν το χρονικό διάστημα από την αποστολή
των δειγμάτων για έλεγχο μέχρι την κοινοποίηση δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου
27 του ΕΚΠΟΤΑ ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή παραλαβής
είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.
22.3 Εάν η παραλαβή των υλικών & η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε
αυτοδίκαια τότε & μόνο τότε εφόσον παρέλθουν 30 ημέρες μετά από ειδική όχληση του προμηθευτή και δεν
διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσμίας αυτής, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων των ΟΤΑ
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.
23. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
23.1 Για την κάλυψη ασφάλειας και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
30 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα υλικά μέχρι και της οριστικής τους παραλαβής ασφαλίζονται με τη μέριμνα και
δαπάνη του προμηθευτή κατά παντός κινδύνου και επί πλέον για κινδύνους πολέμων, απεργιών, στάσεων,
πολιτικών ταραχών όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του Ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν
κάθε φορά.
24. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
24.1 Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου όπως
διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με
το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων &
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
 Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ½ του μεγίστου
προβλεπομένου από το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ χρόνου παράτασης 2,5% επί της συμβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη μέσα.
 Όποια καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
24.2 Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των
εμπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα το πρόστιμο
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συλλογικής ποσότητας αυτών.
24.3 Εφ’ όσον με την απόδοση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισμού,
επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής ,
ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά ο
διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου
ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
24.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης με
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για
τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
24.5 Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά όλα τα μέλη της
ένωσης.
25. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
25.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με
απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης , μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου του ½ αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των 30
μερών σε περίπτωση που ή αντικατάσταση γίνεται μετά την λήξη του ο Δε προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο
συμβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος & υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την
έκδοση της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον προμηθευτή.

Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών επιβάλλεται πρόστιμο στον
προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων τα
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των
υλικών & των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων.
Επίσης τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε
έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή της λήξης της προθεσμίας για την παράδοσης τούτων.
Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή, από τον ανάδοχο τα επιστρεφόμενα
υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με
τα ισχύοντα.
25.2 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 μέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί απαραίτητα
πέντε (5) μέρες τουλάχιστον από την εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου με την
οποία και επιβάλλεται πρόστιμο με ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας.
Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της
ποσότητας, αυτής κατά τα ισχύοντα.
25.3 με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάσταση της με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα καταθέσει χρηματική εγγύηση που θα καλύπτει
την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
26. ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
26.1 Ο Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα
του & από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
26.2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή εφ’ όσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα
στον συμβατικό χρόνο στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27
του ΕΚΠΟΤΑ
26.3 Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση της σύμβασης όταν:
 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε η αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα.
 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
26.4 Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να τον παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που
γίνεται σε βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται
δεκτή.
26.5 Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεσης ή σύμβασης επιβάλλονται
με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου
αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παρ. 5 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
26.6 Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού με βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης της ανάθεσης ή της σύμβασης από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος
κατά περίπτωση κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά του τυχόν
προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το
προς καταλογισμό ποσό.
27. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
27.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή γίνεται ως εξής:
 Εξόφληση της συμβατικής αξίας 100% μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
 Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις τμηματικές παραλαβές αν υπάρχουν.
27.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
 Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης
παραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη σύμφωνα με το
άρθρο 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
 Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
 Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
 Αποδεικτικά καταβολής όλων των κρατήσεων
 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
 Βεβαίωση ασφαλιστική ενημερότητας
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή.

28. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
28.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτή βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
28.2 Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
29. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
29.1 Για κάθε πράξη του δήμου ή της κοινότητας για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας πραγμάτων κρίνει
ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Προϊσταμένης
Αρχής. Το ίδιο δικαίωμα έχει ο ανάδοχος, όταν ο δήμος ή η κοινότητα μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
ενός μήνα δεν αποφαίνεται σε πράξη της αρμόδιας, για την προμήθεια υπηρεσίας, η οποία πράξη
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, ο οποίος έχει καταργήσει τον Ν. 1797/88 του παρόντος
κανονισμού, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και υπόκειται στην έγκριση του. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά η
ένταση ασκείται και κατατίθεται στο γραφείο της αρμόδιας για την προμήθεια υπηρεσίας μέσα σε
ανατρεπτικές προθεσμίες 15 ημερών από την επίδοση στον ανάδοχο της προσβαλλομένης πράξης. Η
Προϊσταμένη Αρχή αποφαίνεται επί της ένστασης μέσα σε τρεις μήνες από την κατάθεση της ύστερα
από γνώμη της Αρμόδιας Επιτροπής.
29.2 Η διαφορά συζητείται στο συμβούλιο αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο ανάδοχος και εκπρόσωπος
του ΟΤΑ. Το συμβούλιο γνωματεύει αιτιολογημένα για την απονομή του δικαίου από άποψη
νομιμότητας και της ουσίας ακόμα και αν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί σ’ αυτό.
29.3 Αν η Προϊσταμένη Αρχή δεν εκδώσει την απόφαση του μέσα στην καθορισμένη προθεσμία της
παραγράφου 29.1 η οποία από τους ενδιαφερομένους δεν αποδεχτεί την απόφαση της Προϊσταμένης
Αρχής τότε αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται είναι το διοικητικό εφετείο στην
περιφέρεια του οποίου εκτελείται η προμήθεια. Το διοικητικό εφετείο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο
βαθμό, ύστερα από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών αφότου
κοινοποιήθηκε η απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής ή πέρασε η προθεσμία για την έκδοση της
απόφασης.
29.4 Πριν υποβληθεί η διαφορά στο διοικητικό εφετείο πρέπει να έχει εξαντληθεί η διοικητική διαδικασία που
προβλέπει η παράγραφος 29.1 του άρθρου αυτού διαφορετικά η προσφυγή είναι απαράδεκτη εκτός
από την περίπτωση που η διαφορά γεννάται το πρώτο από την σχετική πράξη της Προϊσταμένης Αρχής.
29.5 Κάθε αξίωση του ο ανάδοχος προμήθειας κατά τον εργοδότη ή αντίθετα του εργοδότη κατά του
αναδόχου που δεν στηρίζεται στην απόφαση της αρμόδιας αρχής και για την οποία έγινε προσφυγή στο
διοικητικό εφετείο, παραγράφεται αν κατά το διάστημα της επιδικίας πέρασε διετία χωρίς να διακοπεί η
παραγραφή. Για τις αξιώσεις του αναδόχου που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίστηκαν με αποφάσεις
των αρμοδίων αρχών εφαρμόζονται σε σχετική διάταξη του διατάγματος περί των αρμοδίων αρχών,
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του διατάγματος περί λογιστικού δήμου & κοινοτήτων όπως αυτό
ισχύει κάθε φορά.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πέραμα, 02-02-2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Η Συντάξασα

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΔΗΜΟΣ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού και την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων καλείται ο
προμηθευτής για την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Μετά την τμηματική προμήθεια των υλικών για το Δήμο Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης η επιτροπή παραλαβής
διενεργεί την παραλαβή με τους πιο κάτω τρόπους
 Με μακροσκοπικό έλεγχο
 Με πρακτική δοκιμασία
 Με οποιοδήποτε άλλο κατά την κρίση της πρόσφορο τρόπο ο οποίος όπως διενεργείται με τα μέσα που
έχει η ίδια η επιτροπή.
Η παραλαβή θα πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την βεβαιωμένη ημερομηνία
προμήθειας των υλικών, που γίνεται κάθε φορά στο Δήμο.
Εντός της αυτής προθεσμίας θα πρέπει να συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο και να σταλεί για την σχετική
έγκριση.
3. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Από τον προμηθευτή θα κατατεθούν οι πιο κάτω εγγυητικές επιστολές.
Α. Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Β και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014.
Θα έχει ύψος 2% επί του ενδεικτικού πρ/σμού της μελέτης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.ήτοι 1.138,20
€ για το σύνολο της προμήθειας και για κάθε ομάδα ειδών
ΟΜΑΔΑ Α
325,20 ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β
325,20 ευρώ

ΟΜΑΔΑ Γ
325,20 ευρώ

ΟΜΑΔΑ Δ
162,60 ευρώ

Β. Καλής εκτέλεσης της προμήθειας.
Θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο παράρτημα Β και στο άρθρο 157 του Ν.
4281/2014.
Θα έχει ύψος 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Επιστρέφεται εντός πέντε (5) ημερών από την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους
όρους και τις σχετικές προδιαγραφές της παρούσας και ότι είναι κατάλληλο από κάθε πλευρά για τη χρήση για
την οποία το προορίζει ο δήμος.
Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω
διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € εκτελείται από τον Δήμο Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015 είναι: 70.000,00 €.
Η προμήθεια βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης από τα τακτικά του έσοδα
(ΚΑ 25-6662.006 ΚΑ 25-6662.007, ΚΑ 25-6662.008 και ΚΑ 25-6279.002)
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται να γίνει τμηματικά, μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή
της σύμβασης. Επιπλέον ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παράδοση θα

γίνεται ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Δήμου με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες του προμηθευτή, από
τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή αφού προσκομισθεί σε αυτόν η ανάλογη έγγραφη εντολή από το Δήμο.
Η εντολή αυτή θα συνοδεύει απαραίτητα το αντίστοιχο τιμολόγιο.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών γίνεται στον προμηθευτή κατά ποσοστό 100% μετά την
οριστική παραλαβή του. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής αναφέρονται στη παρ. 27.2 του
παραρτήματος Β’.
7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Στην παρούσα προμήθεια δεν προβλέπεται για κανένα λόγο αναπροσαρμογής του τιμήματος.
8. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
8.1 Καθυστερήσεις που οφείλονται σε οποιαδήποτε αίτια ταχυδρομεία, διανομές μέσα συγκοινωνίας κλπ που
θα είχαν ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην υπηρεσία ή στην
επιτροπή του διαγωνισμού χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτες και είναι σε βάρος οπωσδήποτε των
ενδιαφερομένων των οποίων οι προσφορές ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ από την επιτροπή του διαγωνισμού
και επιστρέφονται.
8.2 Κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη η επιτροπή του διαγωνισμού αποσφραγίζει
μόνο τον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α’Φάση).
8.3 Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και την κατάθεση τυχόν ενστάσεων, κατά την ημέρα
ανακοινώσεως του αποτελέσματος της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η αρμόδια επιτροπή
προβαίνει στο άνοιγμα των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Β’ φάση).
8.4 Η αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ και η ανακοίνωση της αξιολόγησης των
τεχνικών προσφορών γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σ’ αυτούς που οι προσφορές
τους έχουν γίνει τελικά αποδεκτές.
8.5 Η ανακοίνωση της γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής για τον προμηθευτή που θα αναλάβει την
προμήθεια μπορεί να γίνει την ίδια μέρα που γίνεται η αποσφράγιση των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
εάν αυτό είναι εφικτό.
8.6 Σε αντίθετη περίπτωση ανακοίνωση θα γίνει σε μέρα & ώρα που θα καθοριστεί την ημέρα αποσφράγισης
των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.
8.7 Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών ΔΕΝ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ και ο πλήρης φάκελος των προσφορών (ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) επιστρέφονται.
8.8 Σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής η αλληλογραφία
μέχρι ολοκλήρωση της προμήθειας θα γίνει επίσης στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος θα εξουσιοδοτήσει εκπρόσωπο του στην Ελλάδα με τον οποίο θα αλληλογραφεί η υπηρεσία.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πέραμα, 02-02-2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Η Συντάξασα

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΔΗΜΟΣ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση ή
επιθυμία της υπηρεσίας.
Όπου παρακάτω αναφέρεται η λέξη «περίπου», με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή
μικρότερη του 10%.
Τα κριτήρια βαθμολογίας των προσφορών αντιστοιχούν στις παρακάτω απαιτήσεις:
Γενικά χαρακτηριστικά
αα) Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα υλικά έχουν τις ιδιότητες και τα
χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι
κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος.
β) Ο δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω
διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από αίτηση του δήμου
κάθε ποσότητα υλικών που προμήθευσε, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το μέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα
υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προμήθειας
Τα υπό προμήθεια είδη είναι :
ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ
Α.1

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 10ατμ

Α.2

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 10ατμ

Α.3

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 10ατμ

Α.4

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 16ατμ

Α.5

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 16ατμ

Α.6

ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 16ατμ

ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Β.1

ΤΑΠΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Β.2

ΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Β.3

ΤΑΥ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Β.4

ΣΤΑΥΡΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Β.5

ΒΑΝΑ 2’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ

Β.6

ΓΩΝΙΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ

Β.7

ΡΑΚΟΡ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Β.8

ΓΩΝΙΑ 2’’ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC
Γ.1

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 10ατμ

Γ.2

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 10ατμ

Γ.3

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 10ατμ

Γ.4

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 10ατμ

Γ.5

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ200 10ατμ

Γ.6

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 16ατμ

Γ.7

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 16ατμ

Γ.8

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 16ατμ

Γ.9

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 16ατμ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ
Δ.1

ΜΟΥΦΑ 2’’ ΜΑΥΡΗ

Δ.2

ΜΟΥΦΑ 1,5’’ ΜΑΥΡΗ

Δ.3

ΤΑΠΑ 1,5’’ ΠΛΑΣΤΙΚΗ

Δ.4

ΒΑΝΑ 1,5’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ

Δ.5

ΜΑΣΤΟΣ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Δ.6

ΣΥΣΤΟΛΗ 2,5’’ ΣΕ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Δ.7

ΣΥΣΤΟΛΗ 2Χ1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ

Δ.8

ΡΑΚΟΡ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Δ.9

ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΛΙΝΑΡΙ

Δ.10

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΚΟΥΤΑ)

Δ,11

ΣΥΣΤΟΛΗ 3Χ2’’ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Δ.12

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Δ.13

ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ 1μ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πέραμα, 02-02-2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Η Συντάξασα

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΔΗΜΟΣ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
1) Στη προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα
Νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη .
2) Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται στα παρακάτω είδη και θα είναι σύμφωνα με το παράρτημα Ε των τεχνικών
προδιαγραφών. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι άμεσα παραδιδόμενα στο Δήμο Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης και θα
πληρούν τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.
3) Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος του προϊόντος, το εμπορικό ή όποιο άλλο
προβλεπόμενο κέρδος, έξοδα μεταφοράς - ασφαλίσεων - εγγυήσεων - φόρων - δασμών κ.λ.π. που απαιτούνται για τη
προμήθεια του.
4) Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά τη τελική τιμή παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών
ελευθέρων βαρών πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.
5) Οι τιμές του τιμολογίου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α.1
Α.2
Α.3
Α.4
Α.5
Α.6
Β.1
Β.2
Β.3
Β.4
Β.5
Β.6
Β.7
Β.8
Γ.1
Γ.2
Γ.3
Γ.4
Γ.5
Γ.6
Γ.7
Γ.8
Γ.9

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ
ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 10ατμ
ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 10ατμ
ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 10ατμ
ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 16ατμ
ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 16ατμ
ΣΩΛ ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 16ατμ
ΟΜΑΔΑ Β: ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΤΑΠΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΑΥ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΤΑΥΡΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΒΑΝΑ 2’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΓΩΝΙΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ
ΡΑΚΟΡ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΓΩΝΙΑ 2’’ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ200 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 16ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 16ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 16ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 16ατμ

ΜΟΝΑΣ

ΤΙΜΗ

μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ

1,33
1,53
4,03
1,95
3,95
5,87

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

1,98
1,84
3,61
6,84
18,61
2,39
5,96
2,39

μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ

1,70
3,00
5,00
7,00
14,00
2,50
4,00
5,50
10,00

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

1,41
1,06
0,45
16,20
1,01
3,97

ΟΜΑΔΑ Δ: ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΕΚΤΕΡ

Δ.1
Δ.2
Δ.3
Δ.4
Δ.5
Δ.6

ΜΟΥΦΑ 2’’ ΜΑΥΡΗ
ΜΟΥΦΑ 1,5’’ ΜΑΥΡΗ
ΤΑΠΑ 1,5’’ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΒΑΝΑ 1,5’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΜΑΣΤΟΣ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΥΣΤΟΛΗ 2,5’’ ΣΕ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

Δ.7
Δ.8
Δ.9
Δ.10
Δ,11
Δ.12
Δ.13

ΣΥΣΤΟΛΗ 2Χ1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΡΑΚΟΡ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΛΙΝΑΡΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΚΟΥΤΑ)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3Χ2’’ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ 1μ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ

3,05
3,63
1,53
13,50
5,30
5,57
10,18

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πέραμα, 02-02-2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Συντάξασα

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ,
ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΣΩΛΗΝΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΛΕΚΤΕΡ
ΔΗΜΟΣ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ

α/α
1
2
3
4
5
6

Β

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΣΩΛ
ΣΩΛ
ΣΩΛ
ΣΩΛ
ΣΩΛ
ΣΩΛ

ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ
ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ
ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ
ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ
ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ
ΠΟΛΥΑΙΘ ΡΕ

3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 10ατμ
3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 10ατμ
3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 10ατμ
3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ63 16ατμ
3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ90 16ατμ
3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ110 16ατμ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
ΣΥΝΟΛΟ Α
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

ΤΙΜΗ

2.755,00
2.000,00
1.000,00
1.300,00
600,00
100,00

1,33
1,53
4,03
1,95
3,95
5,87

ΔΑΠΑΝΗ
3.669,66
3.060,00
4.032,00
2.538,90
2.370,60
586,80
16.257,96
2,20

ΣΥΝΟΛΟ
Φ Π Α 23%

16.260,16
3.739,84

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α (ΣΕ ΕΥΡΩ):

20.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΤΑΠΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΤΑΥ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΤΑΥΡΟΣ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΒΑΝΑ 2’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΓΩΝΙΑ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕΒ
ΡΑΚΟΡ 2’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΓΩΝΙΑ 2’’ ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
ΣΥΝΟΛΟ Β
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ Π Α 23%

500
500
500
500
400
350
100
100

ΤΙΜΗ
1,98
1,84
3,61
6,84
18,61
2,39
5,96
2,39

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β (ΣΕ ΕΥΡΩ):
Γ

ΔΑΠΑΝΗ
990,00
918,00
1.804,50
3.420,00
7.444,80
837,90
595,80
239,40
16.250,40
9,76
16.260,16
3.739,84
20.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ PVC

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ200 10ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ63 16ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ90 16ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ110 16ατμ
ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 10 ΑΤΜ Φ140 16ατμ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

μμ
1.000,00
μμ
830,00
μμ
800,00
μμ
250,00
μμ
200,00
μμ
250,00
μμ
250,00
μμ
160,00
μμ
100,00
ΣΥΝΟΛΟ Γ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
1,70
3,00
5,00
7,00
14,00
2,50
4,00
5,50
10,00

ΔΑΠΑΝΗ
1.700,00
2.490,00
4.000,00
1.750,00
2.800,00
625,00
1.000,00
880,00
1.000,00
16.245,00
15,16
16.260,16

Φ Π Α 23%

3.739,84

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ (ΣΕ ΕΥΡΩ):
Δ

20.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΛΟΚΤΕΡ

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
ΜΟΥΦΑ 2’’ ΜΑΥΡΗ
ΜΟΥΦΑ 1,5’’ ΜΑΥΡΗ
ΤΑΠΑ 1,5’’ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΒΑΝΑ 1,5’’ ΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΜΑΣΤΟΣ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΥΣΤΟΛΗ 2,5’’ ΣΕ ΔΥΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΥΣΤΟΛΗ 2Χ1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΡΑΚΟΡ 1,5’’ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΠΛΕΞΟΥΔΑ ΛΙΝΑΡΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΚΟΥΤΑ)
ΣΥΣΤΟΛΗ 3Χ2’’ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 2’’ 1μ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΜΟΝΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
ΣΥΝΟΛΟ Δ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Φ Π Α 23%

500,00
200,00
60,00
60,00
60,00
400,00
53,00
53,00
53,00
51,00
53,00
200,00
200,00

ΤΙΜΗ
1,41
1,06
0,45
16,20
1,01
3,97
3,05
3,63
1,53
13,50
5,30
5,57
10,18

ΔΑΠΑΝΗ
706,50
212,40
27,00
972,00
60,48
1.587,60
161,70
192,23
81,09
688,50
280,95
1.114,20
2.035,80
8.120,46
9,62
8.130,08
1.869,92

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ

56.873,82

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Α+Β+Γ+Δ

36,75

ΣΥΝΟΛΟ

56.910,57

Φ Π Α 23%

13.089,43

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ

70.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πέραμα, 02-02-2015
Η Προϊσταμένη Τμήματος

Η Συντάξασα

ΒΕΔΕΡΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

