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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας »

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ:
i.
Σνπ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή
ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο»
ii.
Σνπ Ν. 3463/2006, πεξί «Κύξσζεο ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ» (ΦΕΚ 114/08.06.2006 ΣΕΤΥΟ ΠΡΩΣΟ) ».
iii.
Σνλ Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ
ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε
Ελζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΕΚ» θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ. 14 ηνπ
άξζξνπ 6.
iv.
Σν N. 2362/95 πεξί «Δεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ, ειέγρνπ ησλ
δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
v.
Σνλ Ν 3871 /2010 όπσο ηζρύεη ζήκεξα.
vi.
Σνλ Ν. 4270/2014 Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο Ελζσκάησζε Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ» Δεκόζηα ινγηζηηθή θαη
άιιεο δηαηάμεηο όπσο ηζρύεη ζήκεξα.
vii.
Σν Π.Δ 113/2010 όπσο ηζρύεη ζήκεξα.
viii.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
ix.
Σν Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) πεξί «Σξνπνπνίεζε /ηνπ Ν.
3310/2005 πεξί «Μέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ». (ΦΕΚ 30/Α/14-02-2005).
x.
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010)
«Ελίζρπζε δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη
πξάμεσλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν «Πξόγξακκα Δηαύγεηα».

2. Σελ ύπαξμε πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ
θαζαξηόηεηαο» ζηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο θνηλσθεινύο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Κ.Α.66-64.08.001
3.Σελ 17/15-01-2021 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε
ηίηιν: « Προμήθεια ειδών καθαριότητας » θαη ηελ κειέηε ζπλνιηθνύ πνζνύ
9.995,58 € κε ΦΠΑ ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηώλ & δηαρείξηζεο πιηθνύ.
4.Σν κε αξηζκ:REQ007997883/2021-01-12 πξσηνγελέο αίηεκα ζπλνδεπόκελν
από ηελ ζρεηηθή κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο
5.Σελ κε αξηζκό 91/2021 Α.Τ.Π. κε Α.Γ.Α. :6ΡΞ6ΟΛΝΒ-12Α

ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
Δηελέξγεηα ζπλνπηηθνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: «
Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο » ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 9.995,58 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν
86 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ε νπνία θαη
απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο.
1. Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηεο θνηλσθεινύο ηελ Πέκπηε 04
Φεβξνπαξίνπ 2021 θαη ώξα 14.30 ελώπηνλ ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
2. ην δηαγσληζκό κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα
θαζώο θαη θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αλαγλσξηζκέλνη πξνκεζεπηέο ηνπ δεκνπξαηνύκελνπ αληηθεηκέλνπ.
3. Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα όινπο ηνπο
θσδηθνύο ηνπ δηαγσληζκνύ , θαη γηα ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα αλά θσδηθό ,
όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε.
4. Με πνηλή λα κε γίλεη απνδεθηή, νη δηαγσληδόκελνη καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Επηηξνπή ηνπ Δηαγσληζκνύ Τπεύζπλεο
δειώζεηο ζεσξεκέλεο κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηηο νπνίεο ζα
δειώλνληαη όηη:
α) Έιαβαλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη
απνδέρνληαη απηνύο πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
β)
γ)

δ)

Δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο .
Δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε, έθδνζεο αλαγθαζηηθήο
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ππό
άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
ύκθσλα κε ηνλ Ν. 4412/2016 :
1) δελ βξίζθνληαη ζε κία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 γηα ηηο
νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα απνθιεηζζνύλ,

2) πιεξνύλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί,
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 75, 76 θαη 77,
3) θαηά πεξίπησζε, ηεξνύλ ηνπο αληηθεηκεληθνύο θαλόλεο θαη θξηηήξηα πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 84
5.
Ο Οηθνλνκηθόο Φνξέαο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθύξσζε ηεο
πξνκήζεηαο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο:
α) Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα ην πνζό 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο,
ρσξίο ην Φ.Π.Α. ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
β) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ πνπ ζα έρεη εθδνζεί έμη (6) ην πνιύ
κήλεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
γ) Πηζηνπνηεηηθό θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο
δ) Πηζηνπνηεηηθό αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο
ε) Πηζηνπνηεηηθό δεκνηηθήο ελεκεξόηεηαο από ην Γήκν Ισαλληηώλ θαη ην
Γήκν ηεο έδξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκό.
ζη) Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ
ηξηκήλνπ από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα
αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηόηεηαο.
δ) Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο από ην νπνίν λα
πξνθύπηεη όηη δελ ηεινύλ ππό πηώρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθό ζπκβηβαζκό, ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο
όηη δελ ηεινύλ ππό δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηώρεπζε ή έθδνζεο απόθαζεο
αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνύ
ζπκβηβαζκνύ ή ππό άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
Η μη προζκόμιζη κάποιοσ εκ ηων ανωηέρω δικαιολογηηικών αποηελεί αιηία
αποκλειζμού ηοσ ζσμμεηέτονηος. Επίζης αιηία αποκλειζμού ηοσ
ζσμμεηέτονηος αποηελούν όλοι οι λόγοι ποσ αναθέρονηαι ζηα άρθρα 73 και
74 ηοσ Ν. 4412/2016.
6. Τπνβνιή θαη ζύληαμε πξνζθνξώλ
6.1. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ ζηνλ ηόπν θαη θαηά ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 1
ηεο δηαθήξπμεο.
Οη πξνζθνξέο κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ( ή κε courier) κε
ζπζηεκέλν – ζθξαγηζκέλν θάθειν πξνο ην Πξσηόθνιιν ηεο θνηλσθεινύο ζηελ
αθόινπζε
δηεύζπλζε:
ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ ΝΔΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΗ
ΓΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ,
Αγ.Μαξίλαο 55 ΣΚ. 45221 . Η πξνζεζκία γηα ηε παξαιαβή από ηελ ππεξεζία
ησλ πξνζθνξώλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ιήγεη ηελ πξνεγνύκελε
ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
6.2. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ εθπξόζεζκα δελ γίλνληαη δεθηέο.

6.3. Με πνηλή λα κε γίλνπλ απνδεθηέο, νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε
θάθειν, θαιά ζθξαγηζκέλν, ζε δύν αληίγξαθα.(αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ,
αληίγξαθα νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο πξνζθνξάο ζε αληίζηνηρνπο μερσξηζηνύο
θαθέινπο)
6.4. Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ είλαη γηα έλα εηνο. Πξνζθνξά πνπ
νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
6.5. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
- Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
- Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.
- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
6.6. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε
ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα:
6.6.1. Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ" θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ ζα έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζε δύν αληίγξαθα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
6.7. Οη θάθεινη ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο
ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
6.8. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μύζκαηα , ζβεζίκαηα πξνζζήθεο,
δηνξζώζεηο.
6.9. Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ
δηαγσληζκό θαζώο θαη νη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα ή
ζε επίζεκε κεηάθξαζε.
6.10. Πξνζθνξέο αζαθείο πνπ δελ κπνξνύλ λα εξκελεπζνύλ ή πνπ ππάξρνπλ
δηνξζώζεηο πνπ ηηο θαζηζηνύλ αζαθείο απνξξίπηνληαη.
6.11. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο δηαγσληδόκελνπο ή ηνπο
λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπο
6.12. Η πξνζθνξά ηεο έλσζεο πξνκεζεπηώλ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε
από
όια ηα κέιε ηεο έλσζεο είηε από εθπξόζσπν δηνξηζκέλν κε
ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν.
6.13. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή θαη απόθξνπζε όξσλ ηεο
δηαθήξπμεο. Δηεπθξηλήζεηο δίλνληαη κόλν όηαλ δεηνύληαη από ηελ Επηηξνπή ηνπ
Δηαγσληζκνύ. Από ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ιακβάλνληαη ππόςε κόλν
εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο από ηνλ ίδην ηνλ δηαγσληδόκελν δελ γίλνληαη δεθηέο.
6.14. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνύληαη θαη όια ηα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά.

6.15. Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα εθθξάδεηαη ζε € θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ
ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε
λνκνζεζία.
Δπηζεκαίλεηαη όηη
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η ηηκή ζα αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθσο.
6.16.

Η ζύκβαζε ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο γηα έλα
ρξόλν θαη κέρξη εμάληιεζεο ησλ πνζνηήησλ θαη ηνπ πνζνύ ηνπ
δηαγσληζκνύ.

6.17.

Η θνηλσθειήο επηρείξεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξναίξεζεο 30%
ζην πνζό ηεο ζύκβαζεο θαη γηα όπνηα είδε θξηζνύλ αλαγαία .

6.18. Σα ππό πξνκήζεηα είδε ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά εληόο εύινγνπ ρξνληθνύ
δηαζηήκαηνο από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο θαζ’ όιε ηελ
δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ, ζε
ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρηνύλ από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο θνηλσθεινύο. Η
επηρείξεζε δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ πνζνηήησλ ηνπ
θάζε πιηθνύ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό. Εθόζνλ
όκσο θξηζεί ζθόπηκε ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ γηα θάζε
πιηθό, ν κεηνδόηεο ππνρξενύηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηεο
θνηλσθεινύο.
6.19. Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή ύζηεξα από
καθξνζθνπηθό έιεγρν , κέζα ζε ρξόλν (30) ηξηάληα εκεξώλ από ηε
παξάδνζε ηνπ πιηθνύ.
6.20. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζην 100% ηεο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή.
7. Δλζηάζεηο
ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά
ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξόζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5)
εκέξεο πξηλ από ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ.
Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη,
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα θαη ζην άξζξν 221, εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξώλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απόξξηςε ηεο
έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ
θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ
ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Σν
παξάβνιν απηό απνηειεί δεκόζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή από ην απνθαζίδνλ
δηνηθεηηθό όξγαλν.
8. Πξόζθιεζε γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ

1. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί
εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε
(«πξνζσξηλό αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληόο πξνζεζκίαο, πνπ θαζνξίδεηαη ζηα
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ δέθα (10) νύηε
κεγαιύηεξε ησλ είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 (A' 74) όισλ ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ άξζξνπ 80, όπσο θαζνξίδνληαη εηδηθόηεξα ζηα έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ
απνθιεηζκνύ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζώο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75. Σα δηθαηνινγεηηθά
πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξόζεζκα
ζην αξκόδην όξγαλν αμηνιόγεζεο.
2. Αλ δελ πξνζθνκηζζνύλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο
ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν λα
ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξώζεη εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ. Η αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία, εθόζνλ αηηηνινγείηαη απηό
επαξθώο θαη θαη' αλώηαην όξην γηα δεθαπέληε (15) επηπιένλ εκέξεο.
3. Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ δηαπηζησζεί όηη ηα
ζηνηρεία πνπ δειώζεθαλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 79 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ν
πξνζσξηλόο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ
104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ
είρε πξνζθνκηζζεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72, εθόζνλ είρε πξνζθνκηζζεί θαη ε
θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθόηεξσλ
θξηηεξίσλ αλάζεζεο όπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα
ιακβάλεηαη ππόςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ
θαλέλαο από ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηώλεηαη.
4. Αλ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα ηα απαηηνύκελα πξσηόηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθώλ, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζύκθσλα κε ην
άξζξν 72, εθόζνλ είρε πξνζθνκηζζεί, θαη ε θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθόηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο
όπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα απαηηνύκελα
έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία καηαηώλεηαη.
5. Αλ από ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη
εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλύεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ησλ
άξζξσλ 73 θαη 74 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζόηεξσλ από ηηο απαηηήζεηο ησλ
θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75,
ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ
άξζξνπ 104, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο
ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72, εθόζνλ είρε

πξνζθνκηζζεί, θαη, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 104, ε θαηαθύξσζε γίλεηαη
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επόκελε πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ησλ εηδηθόηεξσλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο
όπσο είραλ νξηζηεί ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε
πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο από ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ απνδείμεη όηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο,
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 75 ε δηαδηθαζία καηαηώλεηαη.
6. Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ νινθιεξώλεηαη κε ηε
ζύληαμε πξαθηηθνύ από ην αξκόδην γλσκνδνηηθό όξγαλν θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ
θαθέινπ ζην απνθαηλόκελν όξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε
απόθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ σο εθπηώηνπ είηε γηα
ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 3, 4 ή 5 είηε θαηαθύξσζεο
ηεο ζύκβαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθώλ,
επηθπξώλνληαη κε ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 .
7. Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλώζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθώλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαηά ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο
ζύκβαζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.
9. Τπνγξαθή πκβάζεσο.
Ο αλάδνρνο ζπλερίδεη λα έρεη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ
έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ. Τπνρξενύηαη δε, ζε πξνζεζκία
εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο
ηνπ δηαγσληζκνύ από ηελ θνηλσθειή , λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ε
νπνία ζα είλαη ίζε πξνο πέληε επί ηνηο εθαηό (5%) επί ηνπ θαζαξνύ ζπκβαηηθνύ
πνζνύ. Η ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη ππνγξάθεηαη
από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε. Η ζύκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο όξνπο
ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρώλ πνπ ηε ζπλνδεύνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ
πξνκεζεπηή πνπ έγηλε απνδεθηή από ηελ θνηλσθειή , θαζώο θαη ηηο ηπρόλ
ηξνπνπνηήζεηο ησλ όξσλ πνπ θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε έγηλαλ
απνδεθηέο. Η ζύκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη αληίζεηνπο όξνπο κε ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
- Σνλ ηόπν θαη ην ρξόλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
- Σα ζπκβαιιόκελα κέξε, θαζώο θαη ηα πξόζσπα πνπ δεζκεύνπλ ηνπο
ζπκβαιιόκελνπο.
- Σηο πξνβιεπόκελεο από ηε λνκνζεζία ηππηθέο δηαδηθαζίεο.
- Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ή ηελ εξγαζία.
- Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.
- Σνλ ηόπν, ηνλ ηξόπν θαη ηνλ ρξόλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα
εηδώλ.
- Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ
πξνκεζεπηή.
- Σηο πξνβιεπόκελεο εγγπήζεηο.
- Σνλ ηξόπν παξαιαβήο.
- Σνλ ηξόπν πιεξσκήο.
- Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
- Σνλ ηξόπν επίιπζεο ηπρόλ δηαθνξώλ.
- Σηο πξνβιεπόκελεο ξήηξεο.

Η ζύκβαζε ζα γίλεη ζε έγγξαθν ηνπ θνξέα πινπνίεζεο θαη ζα ππνγξαθεί από
ην λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ αλαδόρνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπο λόκηκνπο
εθπξνζώπνπο ηνπ θνξέα.
Εάλ ν αλάδνρνο δελ εκθαληζζεί ζηηο αλσηέξσ πξνζεζκίεο γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζύκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηελ πξνζήθνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηειέζεσο, εθαξκόδνληαη γη' απηόλ νη θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία.
10. Σξόπνο Πιεξσκήο

1. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ
παξάδνζε ησλ πιηθώλ κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ εμνθιεηηθώλ ηηκνινγίσλ
θαη εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έθδνζή ηνπο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά
πιεξσκήο ειέγρνληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο θνηλσθεινύο.
2. Σνλ πξνκεζεπηή βαξύλνπλ νη λόκηκεο από ην λόκν θξαηήζεηο.
11. Δπίιπζε Γηαθνξώλ
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνύζα δηαθήξπμε, έρνπλ εθαξκνγή
νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4155/13, ηεο ΤΑ Π1/2390/2013 , ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ
Ν.3852/2010, ηνπ Ν. 4412/16. Αξκόδηα γηα ηελ επίιεζε νπνηαζδήπνηε
δηαθνξάο είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Ισαλλίλσλ.
12. Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ
Γηα ηελ παξαιαβή αληηγξάθσλ ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο απαηηείηαη ε
θαηάζεζε 10€ ζηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηεο θνηλσθεινύο. Ελαιιαθηηθά ηα ηεύρε
δεκνπξάηεζεο κπνξεί λα ηα πξνκεζεπηεί ν ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο από ηελ
ηζηνζειίδα ηεο θνηλσθεινύο ΓΩΡΔΑΝ.
Σπρόλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Δηαθήξπμεο παξέρνληαη από ηελ
ππεξεζία.
Πιεξνθνξίεο ή έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό κπνξνύλ λα δεηεζνύλ από
ηελ θνηλσθειή ζηα ηειέθσλα : 2651 083940 θαη 2651 083947 θ. Δ.Γθνπγηάλν.
13. Η Πξνθήξπμε ηεο παξνύζαο ζα δεκνζηεπζεί εθηόο από ην ΚΗΜΔΗ ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο θνηλσθεινύο, θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο .
14. Η πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟ

ΑΚΟΝΙΔΟΤ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Α/Α

ΔΙΓΟ

ΣΙΜΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΤΝΟΛΟ

1

Υγξό θαζαξηζκνύ γηα ηδάκηα 750 γξ.

1,10

60

66,00

2

Υγξό θαζαξηζκνύ γηα ηδάκηα 4lt

3,50

50

175,00

3

Άθνπα θόξηε 400 γξ.

0,42

60

25,20

4

Κνύβαδεο πιαζηηθνύο κε ζηίθηε 12 lt

3,50

25

87,50

0,50

25

12,5

1,20

100

120,00

4,20

60

252,00

1,55

1200

1.860,00

1,80

200

360,00

0,80

300

240,00

5
6
7
8
9
10

Κνληάξηα γηα πιαζηηθέο ζθνύπεο θαη
ζθνπγγαξίζηξεο κε ρνληξή βίδα
Υγξό θξεκνζάπνπλν γηα ηα ρέξηα (ζπζθεπαζία
1lt)
Υγξό θξεκνζάπνπλν γηα ηα ρέξηα (ζπζθεπαζία
4lt)
Σαθνύια ζθνππηδηώλ καύξε ρνληξή 0,90ρ 1,10
(αλνηθηή) 7-8 ηεκ.
Σαθνύια ζθνππηδηώλ ιεπθή γηα θαιαζάθηα
ηνπαιέηαο 0,50ρ 0,60 (αλνηθηή) ζε 50-55
ηεκαρηα/kgr
Σαθνύια ζθνππηδηώλ ξνιν 10 ηεκαρηωλ κε
θνξδνλη (52ρ75)

11

Σθνύπα ρνξηάξηλε κε μύιηλν θνληάξη

3,00

25

75,00

12

Σθνύπα πιαζηηθή κε βάζε γηα ρνληξή βίδα
θνληαξηνύ (ρωξίο ην θνληάξη)

2,00

25

50,00

13

Σθνπγγάξηα κε ζύξκα δηαζηάζεωελ 14cmx9cm

0,20

150

30,00

14

Σθνπγγαξίζηξα ρωξίο θνληάξη κε λήκα 200γξ κε
ρνληξή βίδα

1,80

50

90,00

15

Υγξό θαζαξηζκνύ γεληθήο ρξήζεο 4lt

2,00

250

500,00

16

Υγξό πηάηωλ (ζπζθεπαζία 750 γξ)

1,00

70

70,00

17

Υγξό πηάηωλ 4lt

2,25

50

112,50

18

Φαξάζηα κεηαιιηθά κε θνληάξη

9,00

25

225,00

1,80

600

1080,00

0,30

4.400

1320,00

19
20

Χαξηί θνπδίλαο δηπιό (800 γξ. θαζαξή
θπηηαξίλε)
Χαξηί πγείαο δηπιό ,ηνπιάρηζηνλ 90 γξ. αλά
ξνιό, από θαζαξή θπηηαξίλε,όρη από
αλαθύθιωζε

21

Χιωξίλε παρύξεπζηε ζε ζπζθεπαζία 1250 ml

1,40

180

252,00

22

Χιωξίλε ξεπζηή ζε ζπζθεπαζία 4lt

2,25

65

146,25

23

Γάληηα κίαο ρξήζεο ηαηξηθά (θνπηί 100 ηεκ)

3,70

120

444,00

24

Γάληηα ληηξηιίνπ κπιέ ( παθεην 100 ηεκ )

3,90

120

468,00

ΑΞΙΑ

8.060,95

Φ.Π.Α.24%

1.934,63

ΤΝΟΛΟ

9.995,58

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο κάτωθι υπογεγραμμζνοσ …………..……..………………………………………………………………
καταθζτω την προςφορά μου με ςυμπληρωμζνεσ τιμζσ ςτο κάθε είδοσ για το
ζτοσ 2021.
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Υγξό θαζαξηζκνύ γηα ηδάκηα 750 γξ.

60

2

Υγξό θαζαξηζκνύ γηα ηδάκηα 4lt

50

3

Άθνπα θόξηε 400 γξ.

60

4

Κνύβαδεο πιαζηηθνύο κε ζηίθηε 12 lt

25

5

Κνληάξηα γηα πιαζηηθέο ζθνύπεο θαη ζθνπγγαξίζηξεο
κε ρνληξή βίδα

25

6

Υγξό θξεκνζάπνπλν γηα ηα ρέξηα (ζπζθεπαζία 1lt)

100

7

Υγξό θξεκνζάπνπλν γηα ηα ρέξηα (ζπζθεπαζία 4lt)

60

8
9
10

Σαθνύια ζθνππηδηώλ καύξε ρνληξή 0,90ρ 1,10
(αλνηθηή) 7-8 ηεκ.
Σαθνύια ζθνππηδηώλ ιεπθή γηα θαιαζάθηα ηνπαιέηαο
0,50ρ 0,60 (αλνηθηή) ζε 50-55 ηεκαρηα/kgr
Σαθνύια ζθνππηδηώλ ξνιν 10 ηεκαρηωλ κε θνξδνλη
(52ρ75)

1200
200
300

11

Σθνύπα ρνξηάξηλε κε μύιηλν θνληάξη

25

12

Σθνύπα πιαζηηθή κε βάζε γηα ρνληξή βίδα θνληαξηνύ
(ρωξίο ην θνληάξη)

25

13

Σθνπγγάξηα κε ζύξκα δηαζηάζεωελ 14cmx9cm

150

14

Σθνπγγαξίζηξα ρωξίο θνληάξη κε λήκα 200γξ κε
ρνληξή βίδα

50

15

Υγξό θαζαξηζκνύ γεληθήο ρξήζεο 4lt

250

16

Υγξό πηάηωλ (ζπζθεπαζία 750 γξ)

70

17

Υγξό πηάηωλ 4lt

50

18

Φαξάζηα κεηαιιηθά κε θνληάξη

25

19

Χαξηί θνπδίλαο δηπιό (800 γξ. θαζαξή θπηηαξίλε)

600

20

Χαξηί πγείαο δηπιό ,ηνπιάρηζηνλ 90 γξ. αλά ξνιό, από
θαζαξή θπηηαξίλε,όρη από αλαθύθιωζε

21

Χιωξίλε παρύξεπζηε ζε ζπζθεπαζία 1250 ml

180

22

Χιωξίλε ξεπζηή ζε ζπζθεπαζία 4lt

65

23

Γάληηα κίαο ρξήζεο ηαηξηθά (θνπηί 100 ηεκ)

120

24

Γάληηα ληηξηιίνπ κπιέ ( παθεην 100 ηεκ )

120

4.400

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.24%
ΤΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

