ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
A.M. Καθ. : 9/2015
Κ.Α. : 20.6635.001, 35.6699.006
CPV : 19640000-4

Αιγάλεω : 19-05-2015
Αρ. πρωτ : 172686
«Προμήθεια πλαστικών σάκων
απορριμμάτων »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια πλαστικών
σάκων απορριμμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης
ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ), ο οποίος θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
Περιγραφή είδους
Κωδικός αριθμός CPV
2008
Ποσότητα
Μονάδα μέτρησης
Προϋπολογισθείσα
Δαπάνη

Πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων διαφόρων μεγεθών
19640000-4
21.156
Kg
49.445,00 €

Άρθρο 1° - Ισχύουσες Διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 [ΦΕΚ Α’114] «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων».
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α’ 87] «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις της αρ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ) [ΦΕΚ Β’185].
4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 [ΦΕΚ Α'19].
5. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας για την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
& πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 [ΦΕΚ Α'194], «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 [ΦΕΚ Α’33].
8. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 [ΦΕΚ Α’163], «Πληρωμή δαπάνης
Δημοσίευσης».
9. Την υπ. αρ. Π1/3305/3-11-2010 [ΦΕΚ Β’1789] Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που αφορά το όριο για τη
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, το οποίο καθορίστηκε σε 60.000,00€ [μη
συμπ/νου ΦΠΑ].
10. Τις διατάξεις του Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
11.
Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (Μέρος Β’ - κανόνες σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)
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Άρθρο 2° - Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, αρμόδιες υπάλληλοι
1) κα ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΖΟΥ 2) κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (τηλ: 21320044872 και
2132044935 fax: 2132044880, e-mail: promithies7@yahoo.gr)
Άρθρο 3° - Συμβατικά Στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η οικονομική & τεχνική προσφορά του αναδόχου.
β) Οι τεχνικές προδιαγραφές.
γ) Η συγγραφή υποχρεώσεων
δ) Η παρούσα Διακήρυξη
Άρθρο 4° - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής
4.1 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
στο δημοτικό κατάστημα την Τετάρτη 2/9/ 2015
4.2 Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 12:00 και ώρα λήξης η 12:30
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και
ώρα ή χωρίς τη φυσική παρουσία εκπροσώπου της επιχείρησης σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 10 της παρούσας, δεν θα γίνουν αποδεκτές και
θα απορριφθούν.
Άρθρο 5° - Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας
5.1 Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
49.445,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.
5.2 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. 20.6635.001 κατά
34.445,00 € και 35.6699.006 κατά 15.000,00 € του προϋπολογισμού εξόδων
έτους 2015 και τους αντίστοιχους του προϋπολογισμού 2016 σε περίπτωση
συνέχισης ισχύος της σύμβασης εντός του 2016 και μέχρι εξαντλήσεως της.
Άρθρο 6° - Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Όλα τα φυσικά πρόσωπα [Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές],
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα,
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον ασκούν εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
Άρθρο 7° - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:
7.1 ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της
αρ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ) και λήγουσα μετά την πάροδο τριάντα
(30) τουλάχιστον ημερών από την λήξη του χρόνου της προσφοράς.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των
ιδίων ως και των εργαζομένων τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση
του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων
την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή
τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει
την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν
θεωρείται από αρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την
κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της
κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται σύμφωνα με την νομοθεσία της
χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί
με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
στ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες
και καμία οφειλή προς το δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α.
ζ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με πιστοποίηση της εγγραφής τους σε
αυτό, για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7.2 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της αρ.
11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ).
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β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή
Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όταν
συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου
έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση
προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Οι
διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην
περίπτωση αυτή.
ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με
την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους
επαγγελματικούς καταλόγους, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούμενων περιπτώσεων, με διαφοροποίηση όσον
αφορά το απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Όταν συμμετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού
μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη
εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
7.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω,
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα,
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
7.5 ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
β. Πιστοποιητικά σκοπιμότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς, στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις
εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό των Μ.Μ.Ε. ή των παραγωγικών αστικών
συνεταιρισμών στις εργασίες που θα εκτελεστούν, πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
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50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να προσκομισθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται
από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια
που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά
εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
7.6 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί
η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάσταση των συμμετασχόντων, οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή
αποκλεισμού από το διαγωνισμό, τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην
προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην
περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
β. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από
διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο ΤΑ.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των
συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του
δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς
δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από το Δήμο.
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου
ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή
τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, περισσότερες από μία (1)
εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και
να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή και ένωση
προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν
αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα
συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό για
λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρίας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος
αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου.
Άρθρο 8° - Προέλευση των προσφερόμενων υλικών
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8.1 Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.
8.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο θα
κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του.
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά και το κατά περίπτωση
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από τις φάσεις αυτές.
Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του
εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το Δήμο ανυπαρξία του
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την επιβολή
ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου
για ορισμένο χρονικό διάστημα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν
στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών
έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των
Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
8.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά σε δικό
τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 8.2 που πρέπει να
δηλώνονται στην προσφορά, οφείλουν να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν 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.
8.4 Μετά τη σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και μετά από γνώμη της επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί
να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8.5 Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην
προσφορά, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται την
κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου με τις νόμιμες κυρώσεις.
Άρθρο 9° - Φάκελος Προσφοράς
9.1 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο
καλά σφραγισμένο (κυρίως φάκελο) σε δύο (2) αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο),
όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ακόλουθα:
α. Η λέξη «Προσφορά» προς το Δήμο Αιγάλεω για την “ Προμήθεια πλαστικών
σάκων απορριμμάτων ".
β. Αριθμός της διακήρυξης ή ο αριθμός μελέτης,
γ. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης με τη σειρά που αυτά
ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα
απώλειάς τους και η εγγύηση συμμετοχής.
9.2 Τα τεχνικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Με την προσφορά οι
διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο
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θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη και εικονογραφημένα έντυπα
τεχνικών στοιχείων (prospectus) του οίκου κατασκευής.
9.3 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
υποφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επί ποινή αποκλεισμού οι οικονομικές προσφορές θα είναι συνταγμένες
σε έντυπο (τιμολόγιο και προϋπολογισμός) προσφοράς της Υπηρεσίας.
9.4 Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
9.5 Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή
τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών
υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
9.6 Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές- αντίτυπα. Η 1η σειρά θα περιέχει
τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα επικυρωμένα από αρμόδια αρχή δικαιολογητικά
και στοιχεία και η 2η σειρά φωτοαντίγραφά τους.
9.7 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση, μονογράφει και σφραγίζει
αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης προσφορών.
9.8 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο
προσφέρων πρέπει 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 διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται
από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της
υπηρεσίας. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
9.9 Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται αποδεκτές.
9.10 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Άρθρο 10° - Τρόπος Υποβολής Προσφορών
10.1 Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη.
10.2 Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε
άλλο τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
10.3 Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται
από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
10.4 Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 11° - Τιμές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ (€) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.
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Σημείωση : Σε περίπτωση ισχύος άλλου εθνικού νομίσματος κατά την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, η προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ θα αντιστοιχηθεί με
την τρέχουσα τιμή ισοτιμίας μεταξύ Ευρώ και Νέου Εθνικού Νομίσματος.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών. Οι τιμές της προσφοράς είναι
δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την προσωρινή παραλαβή της συνολικής
ποσότητας της προμήθειας.
Αποκλείεται αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών
της προσφοράς του.
Για τη σύγκριση προσφορών λαμβάνεται υπόψη η προσφορά με κρατήσεις χωρίς
Φ.Π.Α.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως
επίσης και κάθε προσφορά απ' όπου δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή
ή δεν δίδεται ενιαία τιμή.
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για προσφορές που αφορούν το σύνολο των ζητουμένων
ειδών.
Προσφορά που δεν υποβάλλεται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 12° - Χρόνος ισχύος προσφορών
12.1 Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επόμενη ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
12.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόμενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο
όριο (3) μήνες, χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
ματαιώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, εκτός εάν συμφωνεί και ο μειοδότης
για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση ισχύος της
προσφοράς.
Άρθρο 13° - Υποβολή Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής
13.1 Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ρητή
αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με τις αντίστοιχες
τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, οι
επίσημοι κρατικοί φορείς και η διακήρυξη.
13.2 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τη δήλωση αυτή ή υπάρχουν σ' αυτή
ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές, μπορεί να απορριφθεί ανάλογα με τις
ελλείψεις ή ασάφειες.
Άρθρο 14° - Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην
Ελληνική γλώσσα, θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε
ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
Άρθρο 15° - Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά
ως εμπιστευτικών
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Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ' αυτά
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα
μπορούν 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
ενδιαφερόμενου.
Άρθρο 16° - Αποσφράγιση Προσφορών - Τρόπος Διενέργειας του
διαγωνισμού
16.1 Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση
συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού οι φάκελοι των προσφορών με τη σειρά που επιδόθηκαν. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης
δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που
γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
καθώς και οι υποφάκελοι δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται
δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα δικαιολογητικά και τα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι
να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης
και να γίνει η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.
16.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών
που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν
οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
16.3 Σε χωριστή συνεδρίαση του αρμοδίου οργάνου και παρουσία των
διαγωνιζόμενων αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται ο προσφέρων την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη
προσφορά με την προϋπόθεση τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών που ζητούνται
στην παρούσα.
Άρθρο 17° - Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά η
οποία πρωτίστως καλύπτει πληρως τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της
παρούσας μελέτης.
Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 20 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη
κύρια τα παρακάτω στοιχεία:
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
συμφερότερη προσφορά λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
- Η τιμή
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
- Οι όροι πληρωμής
-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται
- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας
- Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του
προμηθευτή
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-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού
- Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με την φύση των
υπό προμήθεια υλικών ή και ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά
τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτονται.
Άρθρο 18° - Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
18.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή
που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια πλαστικών σάκων
απορριμμάτων».
β. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
18.2 Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή
Αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:
α. τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση της
προμήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας και επανάληψη του διαγωνισμού με νέους
όρους.
Άρθρο 19° - Συνέχιση του διαγωνισμού
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης μπορεί ο διαγωνισμός να συνεχιστεί με υποβολή νέων προσφορών από
τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών, με την προϋπόθεση όμως ότι ο αρχικός διαγωνισμός έχει αποτύχει ή
έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμά του.
Άρθρο 20° - Ανακοίνωση Κατακύρωσης
20.1 Στον προμηθευτή (ή προμηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος,
β) Την ποσότητα,
γ) Την τιμή.
δ) Την Υπηρεσία για την οποία προορίζονται τα είδη.
ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
διαγωνισμού,
ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
20.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
20.3 Ο προμηθευτής (ή προμηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια,
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής
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συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
20.4 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή, η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ
και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
20.5 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να
υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Άρθρο 21° - Σύμβαση
21.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική
σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
21.2 Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει
όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για κάθε είδος.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του κάθε είδους.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους.
21.3 Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών
που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την
έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση
υπογράφεται από το Δήμαρχο ή το νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.
21.4 Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί ως προς την διάρκεια ισχύος της όταν αυτό
προβλέπεται από συμβατικό όρο και για χρόνο τόσο όσο συμφωνήσουν γι' αυτό και
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
21.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που
παραδόθηκε, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήμαντο,
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Άρθρο 22° - Παραλαβή των ειδών
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22.1 Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους και η συγκρότηση
της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της
αρ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ).
22.2 Η παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους, η έκδοση των σχετικών
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο.
Άρθρο 23° - Χρόνος - τόπος - τρόπος παράδοσης
23.1 Η προθεσμία παράδοσης θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Δήμου και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από
την εκάστοτε παραγγελία στον προμηθευτή.
Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται :
Α) στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου (Μικελή 6 – Αιγάλεω)
και
Β) στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Πρασινού του Δήμου (σημέιο εντός Άλσους
«Μπαρουταδικο» Αιγάλεω)
23.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο και την Επιτροπή
Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα
παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.
23.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική
αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που
συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Άρθρο 24° - Έλεγχος ορθής εκτέλεσης της σύμβασης - Ελαττωματικά Είδη
Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου διατηρεί το δικαίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της
σύμβασης να ελέγξει την ορθή εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα
στα συμβατικά τεύχη.
Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση, οφείλει να αποδεχθεί τον έλεγχο και υποχρεούται να
διευκολύνει την αρμόδια υπηρεσία, παρέχοντας όλα τα στοιχεία που τυχόν ζητηθούν.
Εάν τα προϊόντα που έχουν παραληφθεί και τοποθετηθεί, διαπιστωθεί ότι δεν
εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες,
ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει με νέα που θα πληρούν τις
προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης μέσα σε διάστημα είκοσι
(20) ημερών.
Άρθρο 25° - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση - Κήρυξη προμηθευτή
έκπτωτου
25.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα σε προθεσμία που του ορίστηκε για
να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή για τους υπόλοιπους λόγους που αναφέρονται
στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
25.2 Ο προμηθευτής που δεν παραδίδει τα προϊόντα εντός της προθεσμίας που
ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, κηρύσσεται
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υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στον προμηθευτή που κηρύχθηκε έκπτωτος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Σε περίπτωση απόρριψης συμβατικών υλικών ή αντικατάστασης ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για όσα δεν προβλέφθηκαν με την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ
Άρθρο 26° - Τρόπος Πληρωμής
26.1 Η πληρωμή της αξίας του κάθε είδους θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού
αμέσως μετά την οριστική παραλαβή, εφόσον η σχετική Επιτροπή δεν διαπιστώσει
κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών και προβεί στη
σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και κατόπιν προσκόμισης του
σχετικού παραστατικού δαπάνης (τιμολόγιο) των υπό προμήθεια ειδών και των
αποδεικτικών εξόφλησης όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτή.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
(παρ. 6 του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ).
26.2 Τον προμηθευτή βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις που υπολογίζονται στη
συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α:
- Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 4% (άρθρο 55, Ν.2238/94)
- Κρατήσεις υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. συνολικού ποσοστού 2% (1,5% υπέρ του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. και
0,5% υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ).
- Τέλη χαρτοσήμου υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. σε ποσοστό 0,04%
- Τέλος Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου σε ποσοστό 0,008%
- Παρακράτηση φόρου υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σε
ποσοστό 0,10% (παρ. 3 άρθρο 4 του Ν.4013/2011).
Η δαπάνη δημοσίευσης, αρχική ή και επαναληπτική, των περιλήψεων διακήρυξης σε
εφημερίδες βαρύνουν τον Δήμο σύμφωνα με τον Ν.4281/2014 (Μέρος Β’ - κανόνες
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Ο Φ.Π.Α. επί τοις (%) στον οποίον υπάγονται τα ζητούμενα είδη, βαρύνει το Δήμο.
26.3 Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου και εφόσον πληρούνται οι συνθήκες του
προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 27° - Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του
ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
27.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την
Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε
μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή,
όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
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27.2 Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δήμο κατά
τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης
του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
27.3 Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν
ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την
Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν
γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
27.4 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις
της, που αφορούν στην κατάκύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά
τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010.
27.5 Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο
των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η
γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της
απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail)
ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
27.6 Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 28° - Εγγυήσεις
28.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% με το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης.
β. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
• Ημερομηνία Έκδοσης
• Τον εκδότη
• Τον Ο.Τ.Α. προς τον οποίον απευθύνονται
• Τον αριθμό της εγγύησης
• Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
• Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
• Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
• Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
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εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους
υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού,
δ. Προσφορά χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
28.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
α. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ' αυτές, ότι αναφέρεται στο
άρθρο 26 της αρ. 11389/1993 απόφασης ΥΠ.ΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και την έγκριση του οριστικού
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Άρθρο 29° - Παρουσίαση Δείγματος
Κατα την αξιολογηση της τεχνικής προσφοράς απαιτείται η
προσκόμιση/επίδειξη δείγματος και ο έλεγχος των προσφερόμενων ειδών - κάθε
συμμετέχοντα - σε σχέση με τα ζητούμενα από την Τεχνική Μελέτη , προκειμένου να
διαπιστωθεί :
α)Η ανταπόκριση των ζητούμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά κάθε
διαγωνιζόμενου.
β)Η σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των προσφερόμενων υλικών
Η αδυναμία προσκόμισης δείγματος για επίδειξη από τον υποψήφιο προμηθευτή ως
περιγράφεται ανωτέρω είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς του.
Άρθρο 30° - Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
Η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,
θα αναρτηθεί στην «Διαύγεια» και θα δημοσιευτεί στο «Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία [1] ημερήσια ή
εβδομαδιαία εφημερίδα τοπική ή της έδρας του νομού, πέντε [5] τουλάχιστον ημέρες
πριν τη διενέργειά του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
καθώς και το Ν.3548/2007.
Άρθρο 31° - Διαφορές διακήρυξης - Νόμων
Όπου η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της ,ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και όταν, αυτός δεν αναφέρεται ισχύει ο Ν.1797/88 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
2000/91).

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
A.M. Καθ. : 9/2015
Κ.Α. : 20.6635.001, 35.6699.006
CPV : 19640000-4

Αιγάλεω : 19-05-2015
Αρ. πρωτ : 172686
«Προμήθεια πλαστικών σάκων
απορριμμάτων »

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
--------------------------------------------------ΑΡΘΡΟ 1ο
Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων διαφόρων
διαστάσεων, για διάφορες ανάγκες διατήρησης καθαρών των χώρων του ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ.
ΑΡΘΡΟ 2ο.- Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα διέπονται
από την 11389/23-3-93 απόφαση (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
ΑΡΘΡΟ 3ο.- Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν, είναι κατά σειρά
α) Η παρούσα Διακήρυξη
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Η Τεχνική Έκθεση
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων & Τεχνικές προδιαγραφές
ζ) Παράρτημα
ΑΡΘΡΟ 4ο.- Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
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Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό και
σύμφωνα με 11389/23-3-1993 Υ.Α. Ο Δήμος Αιγάλεω θα αναθέσει την προμήθεια των
ειδών στο συνολό της σ έναν προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 5ο.- Σύμβαση
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοινώσεως να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή
αυτής της προθεσμίας.
ΑΡΘΡΟ 6ο.- Εγγύηση καλής λειτουργίας
Η εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε τουλάχιστον 6 μήνες.
Κάθε
πρόβλημα που θα παρουσιάζεται μέσα στον οριζόμενο χρόνο εγγύησης – καλής
λειτουργίας, οφειλόμενο σε κακή ποιότητα, κατασκευή, μεταφορά, συσκευασία ή
αποθήκευση πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της
Υπηρεσίας. Κάθε φορά που παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα σε κάποιο υπό προμήθεια
είδος, η αποκατάσταση θα γίνεται εντός 48 ωρών από την στιγμή που θα ειδοποιηθεί
ο ανάδοχος.
Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική
ρήτρα ίση προς την αξία του είδους.
ΑΡΘΡΟ 7ο.- Χρόνος παράδοσης προμηθευόμενων ειδών
Ο χρόνος έναρξης παράδοσης ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική
ρήτρα ίση με 20,00 €. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά και σύμφωνα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 8ο.- Πλημμελής κατασκευή
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών δεν είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης ή παρουσιάζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες,
ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο.- Τιμές προσφορών, επιβαρύνσεις μειοδοτών.
Με την προσφορά, η τιμή των ειδών δίδεται ανά μονάδα μέτρησης. Στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση των οχημάτων στον τόπο και με τον τρόπο της
διακήρυξης.
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ (ή στο εθνικό νόμισμα που θα υπάρχει
σε ισχύ στην χώρα μας την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού).
ΑΡΘΡΟ 10ο.- Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σταδιακά και μετά από
εντολή της υπηρεσίας μας από Επιτροπή οριζόμενη προς τούτο από το Δημοτικό
Συμβούλιο και θα πραγματοποιηθεί μέσα στον καθορισμένο από την σύμβαση χρόνο
παρουσία του αναδόχου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικά του μέσα και εργάτες να
ξεφορτώσει τα υπο προμήθεια είδη σε σημείο που θα του υποδειχθεί από
την Υπηρεσία. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από
υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι της παράδοσης αυτών.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές Τεχνικές
προδιαγραφές, η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη
των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή
λειτουργικών ανωμαλιών.

17

Εφ΄ όσον ο ανάδοχος δεν συμπεριφερθεί με τις παραπάνω προτάσεις, ο Δήμος
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση των απωλειών, σε βάρος και για λογαριασμό
του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Ποιότητα, προέλευση υπό προμήθεια ειδών
Ο Δήμος ενδιαφέρεται για είδη αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει
τα προσφερόμενα είδη να στείλει αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του
εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, με δαπάνη των
προμηθευτών.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι παραγωγής εργοστασίου χώρας εντός ζώνης
Ευρώπης με την επίβλεψη και τα ποιοτικά πρότυπα, πρώτες ύλες, τεχνολογία και
εγγυήσεις εργοστασίου εντός Ευρώπης.
ΑΡΘΡΟ 13ο – Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των υπό προμήθεια ειδών που θα
παραδίδονται τμηματικά, λήγει σ ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθεσίμου ποσού. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να
εξαντλήσει όλη την προμήθεια και αυτό θα κριθεί από τις παρουσιαζόμενες ανάγκες
που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Αιγάλεω 19-05-2015

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Ο Συντάξας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χαρ. Σβώλος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
A.M. Καθ. : 9/2015
Κ.Α. : 20.6635.001, 35.6699.006
CPV : 19640000-4

Αιγάλεω : 19-05-2015
Αρ. πρωτ : 172686
«Προμήθεια πλαστικών σάκων
απορριμμάτων »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων διαφόρων
διαστάσεων, για διάφορες ανάγκες διατήρησης καθαρών των χώρων του ΔΗΜΟΥ
ΑΙΓΑΛΕΩ
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 49.445,00
€
(σαράντα
εννέα
χιλιάδων
τετρακοσίων
σαράντα
πέντε
Ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων & Τεχνικές Προδιαγραφές.
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Αιγάλεω 19-05-2015

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Ο Συντάξας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χαρ. Σβώλος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
A.M. Καθ. : 9/2015
Κ.Α. : 20.6635.001, 35.6699.006
CPV : 19640000-4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Αιγάλεω : 19-05-2015
Αρ. πρωτ : 172686
«Προμήθεια πλαστικών σάκων
απορριμμάτων »

ΠΡΟΫΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμάται να ανέλθει στο ποσό των
49.445,00 € (σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε Ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %. . Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα ποσά
που θα βαρύνουν τους αντίστιχους κωδικους του προϋπολογισμού έτους 2015 και
τους αντίστοιχους που θα προβλεφθούν για το 2016.

Κωδικός

Περιγραφή

Ποσότητα
σε κιλά
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Τιμή
κιλού €

Σύνολο €

20.6635.00
1
20.6635.00
1
20.6635.00
1
35.6699.00
6

Πλ.
cm
Πλ.
cm
Πλ.
cm
Πλ.
cm

σάκοι 85 x 110
9.738,00

1,90

18.502,20

4.000,00

1,90

7.600,00

1.000,00

1,90

1.900,00

σάκοι 70 x 85
σάκοι 60 x 55
σάκοι 85 x 110
6.418,00
1,90
Μερικό Σύνολο
ΦΠΑ
Σύνολο
Στρογγυλοποίηση
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αιγάλεω 19-05-2015

12.194,20
40.196,40
9.245,17
49.441,57
3,43
49.445,00

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Ο Συντάξας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χαρ. Σβώλος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
A.M. Καθ. : 9/2015
Κ.Α. : 20.6635.001, 35.6699.006
CPV : 19640000-4

Αιγάλεω : 19-05-2015
Αρ. πρωτ : 172686
«Προμήθεια πλαστικών σάκων
απορριμμάτων »

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο :

Σκοπός και αντικείμενο – Ισχύουσες διατάξεις

1.1. Σκοπός και αντικείμενο της παρούσης συγγραφής είναι η προμήθεια
πλαστικών σάκων απορριμμάτων διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη των
αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Πρασίνου του Δήμου, προκειμένου να
διατηρούνται καθαροί οι χώροι του Δήμου (πλατείες, προαύλια εκκλησιών, οδικές
αρτηρίες – πάρκα, άλση κλπ και η σύναψη σχετικής σύμβασης. Η αναγκαιότητα της
προμήθειας προκύπτει από την ανάγκη για διατήρηση καθαρών των κοινοχρήστων
χώρων του Δήμου και ιδιαίτερα για τις ανάγκες οδοκαθαρισμού και καθαρισμού
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χώρων πρασίνου. Παράλληλα η παραπάνω προμήθεια συμβάλλει στην αισθητική
αναβάθμιση της εικόνας του Δήμου μας και των οικονομικών και πολιτιστικών
συμφερόντων των κατοίκων.
1.2 Η προμήθεια διέπεται από τον ισχύοντα «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Υπουρ. Αποφ. 11389/93), και του Ν.3463/06
όπως ισχύουν σήμερα. και θα εκτελεσθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2015 και
πιθανόν μέρους του έτους 2016 σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας (η
παράδοση δηλαδή θα μπορεί να γίνει και τμηματικά).
ΑΡΘΡΟ 2ο : Προδιαγραφές των προμηθευόμενων υλικών

Οι σακούλες απορριμμάτων θα είναι διαστάσεων 85Χ110 cm, 70Χ85 cm και
60X55 cm με πτυχωτές πλευρές, και σχήματος ορθογωνικού.
Η πυκνότητα του υλικού κατασκευής θα είναι τέτοια ώστε στο κιλό πρέπει να
περιέχονται

•
•
•

περίπου 15-18 σακούλες για την διάσταση 85Χ110,
περίπου 22 – 27 σακούλες για την διάσταση 70Χ85,

περίπου 80-90 σακούλες για την διάσταση 60Χ55.
Οι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από
πρωτογενές πολυαιθυλένιο άριστης ποιότητας έτσι ώστε οι σάκοι να είναι υψηλής
αντοχής. Το πάχος του θα είναι τέτοιο ώστε να μην σκίζονται εύκολα από αιχμηρά
απορρίμματα και θα έχει αντοχή για βάρος τουλάχιστον είκοσι (20) κιλών για τις
85Χ110 και αντίστοιχα για τις υπόλοιπες διαστάσεις.
Η τεχνολογία κατασκευής των πλαστικών σάκων θα είναι τέτοια ώστε με
προσθήκη κατάλληλων καταλυτών βιοδιασπαστών να επιτυγχάνεται αποικοδόμηση
(βιοδιάσπαση ή φώτοβιοδιάσπαση) σε βάθος ενός λογικού χρονικού ορίζοντα από την
στιγμή της χρήσης τους και μετά και εφόσον οι σάκοι ταφούν υγειονομικά.
Απαραίτητα το υλικό κατασκευής των σάκων κατά την παραγωγή τους θα περιέχει
το πρόσθετο (διασπαστή) EPI Environmental το οποίο βοηθάει στην ταχύτερη
βιοαποικοδόμησή τους και επί ποινή αποκλεισμού θα προσκομισθεί ανάλογο
πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει την βιοδιασπασιμότητα του υλικού.
Το χρώμα των σάκων θα είναι μαύρο και οι διαγωνιζόμενοι θα είναι
υποχρεωμένοι να καταθέσουν δείγμα ενός (1) κιλού σάκων παραγωγής του
εργοστασίου που αντιπροσωπεύουν στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, εντός τριών (3)
ημερών από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, στην Επιτροπή του διαγωνισμού.
Τα δείγματα που θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν από την
Επιτροπή Αξιολόγησης ως προς τα Τεχνικά Στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω που
συνοπτικά είναι:
1. Σχήμα ορθογωνικό
2. Το πάχος του υλικού κατασκευής σε όλο το ύψος και το πλάτος και η αναλογία
τεμαχίων ανά κιλό.
3. Η αντοχή των θερμοκολλημένων ραφών.
4. Η ποιότητα των υλικών κατασκευής.
5. Η ανθεκτικότητα, σε πλήρες φορτίο (αστικών απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων
υλικών κ.λ.π.)
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6. Οι διαστάσεις (85Χ110 cm, 70X85 cm, 55Χ55 cm)
Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας), θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική
μέθοδο, υψηλής αντοχής που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και
διασκόρπισης των απορριμμάτων περισυλλογής.
Όλη η ποσότητα των σάκων διάστασης 85Χ110 και επί ποινή αποκλεισμού
θα είναι τυπωμένοι με το λογότυπο του Δήμου με κεφαλαία, ευδιάκριτα και με
κατάλληλα χρωματισμένα γράμματα η φράση «ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» .
Οι σάκοι θα παραδοθούν συσκευασμένοι σε δέματα. Επιθυμητό είναι οι σάκοι
διάστασης 85Χ110 θα παραδοθούν σε δέματα 20 κιλών με 300-350 τεμάχια
σακούλες περίπου έκαστο. Για τις υπόλοιπες διαστάσεις σάκων θα αναφερθεί
υποχρεωτικά κατά την υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών πόσα κιλά θα είναι το
κάθε δέμα, και πόσες σακούλες περίπου θα περιέχει το κάθε δέμα αντίστοιχα.
Οι σάκοι θα παραληφθούν από αρμόδια επιτροπή παραλαβής η οποία δύναται
κατά την παραλαβή να εξετάσει και να ζυγίσει δειγματοληπτικά κάποια δέματα
προκειμένου να βεβαιωθεί για την συμφωνία των παραληφθέντων ειδών με τις
τεχνικές προδιαγραφές. Δύναται να διενεργηθεί έλεγχος στεγανότητας ήτοι πέντε
σακούλες γεμάτες με 20 λίτρα νερό η κάθε μία κρεμασμένες για χρόνο 30 λεπτών οι
οποίες δεν θα πρέπει να έχουν διαρροή πιο πάνω από τρεις σταγόνες νερό για κάθε
λεπτό και για κάθε τεμάχιο. Ο Δήμος ενδιαφέρεται για σακούλες αρίστης ποιότητας
και μπορεί για να ελέγξει τα προσφερόμενα είδη να στείλει αυτά σε οποιοδήποτε
κατά την κρίση του πιστοποιημένο εργαστήριο για εξακρίβωση των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών
Επί ποινή αποκλεισμού ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να είναι
κάτοχος πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας τουλάχιστον ISO 9001-9002 το
οποίο θα κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή ή σε επικυρωμένο αντίγραφο θεωρημένο
για την ακριβή μετάφραση. Επίσης, θα προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά βιοαποικοδομησιμότητας που προβλέπονται για την κατασκευή των
παραπάνω σάκων.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Πληρωμή προμηθευτή

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες
σ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση
υπόκεινται
Η πληρωμή θα γίνεται για το μέρος της προμήθειας που έχει παραδοθεί στην
υπηρεσία, με ένταλμα που θα εκδοθεί μετά από κάθε συνολική ή τμηματική
παραλαβή της προμήθειας και εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει καμία
κακοτεχνία ως προς την ποιότητα τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.
Τα τιμολόγια που θα εκδίδονται θα είναι με ΠΙΣΤΩΣΗ τουλάχιστον 40 ημερών.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Στο τίμημα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση και γενικά κάθε νόμιμη
και απαιτούμενη εργασία πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει τον Δήμο.
Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
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Αιγάλεω 19-05-2015

Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η

Ο Συντάξας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Χαρ. Σβώλος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
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