ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΕ2-ΩΔΛ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Αριθµ. Πρωτ.: 4957

«Προµήθεια λαµπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων διακηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
«Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κεντρικού Τζουµέρκων, µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (για όσους καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές) και
προϋπολογισµό στο ποσό των 40.000,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α.).
Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα του ∆ήµου.
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει την 13η Μαίου 2014 ηµέρα Τρίτη στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών η 10:00 π.µ.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για όλα τα προς
προµήθεια είδη του προϋπολογισµού, µε την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του συνολικού προϋπολογισµού, ήτοι θα είναι ποσού
2.000,00 € κατατεθειµένη µε Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων (που θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, στο τηλέφωνο 2685360225 κ. Ιωάννη Μαυρίκη.

Βουργαρέλι: 06/05/2014
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήστος Χασιάκος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Αριθµ. Πρωτ.: 4956

Τίτλος Προµήθειας:
«Προµήθεια λαµπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού»

∆Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ ΑΣ

Για προµήθειες που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού στο πεδίο εφαρµογής εθνικής
νοµοθεσίας

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

«Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού»
Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ
(40.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ

Βουργαρέλι
06 / 05 / 2014
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Αριθµ. Πρωτ.: 4956

Τίτλος Προµήθειας:
«Προµήθεια λαµπτήρων και
ηλεκτρολογικού υλικού»

∆Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙ ΑΣ
Ο ∆ήµαρχος Κεντρικών Τζουµέρκων διακηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές µε το σύστηµα συµπλήρωσης τιµολογίου και αξιολόγησης προσφορών και µε
κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά επί του συνόλου των ζητούµενων ειδών, για την
προµήθεια: «Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού» για τις ανάγκες του ∆ήµου
Κεντρικού Τζουµέρκων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 40.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµόν 3/2014 µελέτη του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών και µε τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο . Ισχύουσες διατάξεις.
Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν:
1.
Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”
2.
Ο N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3.
Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”
4.
Οι διατάξεις της υπ'αριθ.11389/93 Υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ.Β'185/23-3-93) «Ενιαίος
Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ)
5.
Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά µε την εφαρµογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη
της σύµβασης.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83),
7.
Το Νόµο 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ
19/Α/01.02.95) όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αντικαταστήθηκε και ισχύει σήµερα,
και των σε εκτέλεση αυτού κανονιστικών πράξεων.
8.
Το Π.∆.394/96 (ΦΕΚ 266 Α'/96) Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)
9.
Το Νόµο 3377/2005 - ΦΕΚ 202/Α'/19.8.2005 Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς - Θέµατα
Υπουργείου Ανάπτυξης.
10. Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών αρ.35130/739/2010 της 09-08-2010
(ΦΕΚ Β΄ 1291/11-08-2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών
ή εκτέλεση έργων».
11. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 «περί εφαρµογής του ΦΠΑ».
12. Του Ν. 4013/2011 περί «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του ν. 3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις»
13. Την µε Α.Π. 14873/395/4-4-2006 εγκύκλιο από το Τµήµα ∆ηµ. Συµβάσεων του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών.
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Άρθρο 2ο . Αναθέτουσα Αρχή-Αντικείµενο του διαγωνισµού.
Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων.
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Βουργαρέλι Άρτας Τ.Κ. 47045
Τηλέφωνο: 26853-60200
Fax:
26850-22223
Αντικείµενο της παρούσης είναι η προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και σετ εργαλείων που είναι
αναγκαία για τη συντήρηση, αποκατάσταση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Άρθρο 3ο . Προϋπολογισµός.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά έσοδα του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων και βαρύνει τον ισχύοντα Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2014
του ∆ήµου και ειδικότερα τον Κ.Α. 20-6662.001.
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.
Άρθρο 4ο . Συµβατικά τεύχη.
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς ανάθεση προµήθεια, είναι
τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά όρων, η σειρά
ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Η υπογραφείσα Σύµβαση.
2. Η παρούσα διακήρυξη.
3. Η τεχνική έκθεση
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές
5. Ο προϋπολογισµός της προµήθειας
6. Το τιµολόγιο προσφοράς
7. Η συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 5ο . Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 13/05/2014 ηµέρα Τρίτη µε ώρα λήξης παραλαβής
προσφορών την 10 π.µ., στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων στο Βουργαρέλι,
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού .
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου . Επίσης οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύναται
να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδροµικώς στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του ∆ήµου
και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διεξαγωγής
του διαγωνισµού και ώρα 14:00.
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες
και επιστρέφονται.
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους
µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Άρθρο 6ο . Προθεσµία παραλαβής τευχών - Παροχή διευκρινίσεων.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη µαζί µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη δηµοπράτησης, διατίθενται από την
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων, Βουργαρέλι 47045. Πληροφορίες κ. Ιωάννης
Μαυρίκης, τηλ 26853 60225, Φαξ 26850-22223, κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω έγγραφα µέχρι και τις 12/05/2014
ηµέρα ∆ευτέρα από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
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Για την παραλαβή των τευχών δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι θα καταβάλλουν το ποσό των
15,00 € στην οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα είναι
διαθέσιµη σε κάθε ενδιαφερόµενο και από τα γραφεία του ∆ήµου.
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρµόδια υπηρεσία.
Άρθρο 7ο . Γλώσσα.
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ’
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Επιτρέπεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων
πιστοποιητικά) στην Αγγλική γλώσσα.

της προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια και

Άρθρο 8ο . Προσφερόµενη τιµή.
Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας. Προσφορά σε άλλο νόµισµα ή µε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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.
Άρθρο 9ο . ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί),
β) Όλα τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά,
γ) Συνεταιρισµοί και
δ) Ενώσεις προµηθευτών (εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
εφόσον ασκούν εµπορική ,βιοτεχνική ή βιοµηχανική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού.
Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες
κατηγορίες.
Αποκλείονται από το διαγωνισµό:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς δηµοσίου ή ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ ή Α.Ε. του
∆ηµοσίου τοµέα ή Ο.Τ.Α., γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις και ο
αποκλεισµός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι καταδικάστηκαν µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους
διαγωγή ή σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
(γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ) Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήµατα:
i. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
ii. ∆ωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου.
iii. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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iv. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.
Άρθρο 10ο . ∆ικαιολογητικά συµµετοχής.
Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή
αποκλεισµού:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. 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
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης η αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 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
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια
δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
β) Οι αλλοδαποί:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. 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.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και
(4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.
δ) Οι συνεταιρισµοί:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται
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από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε
µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που
θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να
υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ,
από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας
Ελλάδος.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται
µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και
δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν,
µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από αρµοδία δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
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. Για τους
προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος
από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Για τη φάση του διαγωνισµού και επειδή θα γίνει πρόχειρος διαγωνισµός1, τα δικαιολογητικά (2)
και (3) των εδαφίων (α) και (β) µπορούν να αντικατασταθούν µε υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες
οι συµµετέχοντες θα αναφέρουν ότι:
i. δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
ii. δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης η αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Τα δικαιολογητικά (2) και (3) των εδαφίων (α) και (β), σ’ αυτή την περίπτωση θα προσκοµιστούν
πρωτότυπα στην υπηρεσία στο στάδιο µετά την ανάδειξη αναδόχου και προ της υπογραφής της
σύµβασης, από τον αναδεικνυόµενο ανάδοχο.
Επιπροσθέτως, όλοι οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού:
1. ∆ήλωση χώρας προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν, το εργοστάσιο
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
του προµηθευτή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η
αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από
γνώµη του αρµοδίου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που
δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγουµένη κατά τα ανωτέρω έγκριση της υπηρεσίας,
συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µε τις προβλεπόµενες
1

Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 23 «∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση η απευθείας
ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισµός» του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: «Κατά τον πρόχειρο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι
του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.»
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σχετικές κυρώσεις.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι:
i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ii. ∆εν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα
αδικήµατα των περιπτώσεων i έως iv του εδαφίου (δ) του άρθρου 9 της παρούσας
διακήρυξης.
Άρθρο 11ο . Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
Η εγγύηση συµµετοχής συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα από τράπεζα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο της ηµεδαπής ή χώρων της Ε.Ο.Κ., που έχει κατά νόµο δυνατότητα προς τούτο.
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος στο ∆ιαγωνισµό για ποσό
2.000,00
ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και απευθύνεται προς το ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστηκα µεγαλύτερο κατά ένα (1) τουλάχιστον
µήνα από την ισχύ της προσφοράς. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων
παρατείνει την ισχύ της προσφοράς του πρέπει να παρατείνει και την ισχύ της εγγύησης
αντίστοιχα.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης
2. Τον εκδότη.
3. Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
4. Τον αριθµό της εγγύησης.
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
7. Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού.
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό
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 ηµέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
11. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης
Ο επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει, µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως ανωτέρω, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης υπερβαίνει τουλάχιστον κατά
δύο (2) µήνες τη λήξη της ισχύος της σύµβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια σε κάθε
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ενδεχόµενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύµβασης ή µέχρι την οριστική παραλαβή του
έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας..
Άρθρο 12ο . Φάκελος Προσφοράς
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.

µπορεί να επιφέρει ποινή

Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο, σε ένα αντίγραφο2, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η
εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα λοιπά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς
τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν
τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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 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 διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς.
Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσοτέρων προσφορών από τον ίδιο διαγωνιζόµενο, οι
προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες και ακυρώνεται η συµµετοχή του διαγωνιζοµένου.

2

Σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ.5 του άρθρου 23 «∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση η απευθείας
ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισµός» του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.: «Κατά τον πρόχειρο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι
του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.»
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Άρθρο 13ο . Μερικές προσφορές-Αντιπροσφορές.
∆εν επιτρέπεται οι διαγωνιζόµενοι να δώσουν προσφορά για µέρος των υλικών της προµήθειας
(απαγορεύονται οι µερικές προσφορές).
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Οιοσδήποτε τύπος προσφερόµενου είδους πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Άρθρο 14ο . Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς
Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαµβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς τα
ακόλουθα:
Λεπτοµερή Περιγραφή για κάθε προσφερόµενο είδος, συνοδευόµενη από επίσηµα prospectus ή
καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους.
Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόµενου
αντικειµένου να αναγράφεται ο κωδικός αριθµός του και να διευκρινίζεται ο τύπος που
προσφέρεται, µε τρόπο µονοσήµαντο, έτσι ώστε να µη δηµιουργείται καµία αµφιβολία ως προς την
ταυτότητα του προσφεροµένου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται
αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά κάθε είδους θα υπάρχει:
α) Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β) Κατασκευαστικός - Προµηθευτικός Οίκος.
γ) Εργοστάσιο κατασκευής.
γ) Τύπος ή µοντέλο προσφεροµένου ή αριθµός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόµενος απαιτείται ο χαρακτηρισµός
«κατασκευής του εργοστασίου µας».
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο
ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται και να είναι
µονογραµµένη σε όλα τα φύλλα και υπογεγραµµένη στο τέλος µε ποινή αποκλεισµού.
Άρθρο 15ο . Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς
Η Οικονοµική Προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το καθαρό ποσό αµοιβής, το αναλογούν ποσό
ΦΠΑ και το συνολικό κόστος (καθαρή αµοιβή πλέον ΦΠΑ).
Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ (€).
Το περιεχόµενο της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι όπως το παρακάτω σχέδιο:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προµήθεια του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων µε τίτλο:
«Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού»
Του
Έδρα
Οδός Αριθµός
Τηλέφωνο
FAX:
Τα προσφερόµενα είδη µε τις αντίστοιχες τιµές προσφοράς σύµφωνα και µε τη µελέτη είναι:

Α/Α

Είδος

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ασφάλεια SH201L-B/C40
Εκκινητής λαµπτήρα νατρίου 100-400 W
Καλώδιο A05VV-U 2x1,5 (ΝΥΜ)
Καλώδιο A05VV-U 3x1,5 (ΝΥΜ)
Καλώδιο J1VV-U 3x1,5 (NYY)
Καλώδιο J1VV-U 3x2,5 (NYY)
Καλώδιο Η05VV-F 3x1,5 ΜΑΥΡΟ
Καλώδιο Η05VV-F 3x1,5
Λαµπτήρας απλός αλογόνου 100 W Ε27
Λαµπτήρας ιωδίνης 1000 W
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 250W E40
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 250W E27
Λαµπτήρας µικτού φωτισµού 160W E27
Λαµπτήρες led τύπου βέργας 0.60 m 10 W
Λαµπτήρας Led 13 W Ε27
Λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας 20-25 W
E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
(prismatic)
Προβολέας Led 10 W
Προβολέας Led 20 W
Προβολέας Led 30 W
Προβολέας Led 50 W
Μετασχηµατιστής νατρίου 250 W
Ντουί Βακελίτη ή πορσελάνης Ε 27
Ντουί πορσελάνης Ε27 µε πλαφόν διαιρούµενο
(τύπου ∆ΕΗ)
Ντουί πορσελάνης Ε40
Ηλεκτρονόµοι φορτίων (ρελέ) 4 KW mini
Εκκινητής (starter) για λάµπες φθορίου (4-22
W τύπου S2 και 4-65 W τύπου S10)
Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία µαύρη
Φις σούκο αρσενικό
Φις σούκο θηλυκό
Φωτιστικό κολώνας µε µεταλλικό βραχίονα
(τύπου ∆ΕΗ)
Φωτοκύτταρο στεγανό κουµπωτό
Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία
Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου
Γάντια δερµάτινα ηλεκτρολόγου

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

τεµ
τεµ
m
m
m
m
m
m
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ

30,00
30,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
20,00
5,00
150,00
150,00
150,00
31,00
300,00

τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ

2.900,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
50,00

τεµ
τεµ
τεµ

600,00
175,00
40,00

τεµ
τεµ
τεµ
τεµ

50,00
100,00
10,00
10,00

τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
ζεύγος

30,00
50,00
10,00
2,00
3,00

Τιµή (€)

ΣΥΝΟΛΟ (€)
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου δοκιµαστικό µεγάλο
Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου ίσιο 4x100
Κατσαβίδι Ηλεκτρολόγου σταυρωτό Ν 2 L100
ΠΕΝΣΑ Ηλεκτρολόγου L160mm
Μαχαίρι Ηλεκτρολόγου λεπίδα 60mm
Κεφαλές κονταριού για λάµπες
Κοντάρι για λάµπες
Πιστόλι σιλικόνης
Σιλικόνη ακριλική
Στροφείο Καλωδίου (µπαλαντέζα) 3x1,5 50m
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ (µε Φ.Π.Α.)

τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ
σετ
τεµ
τεµ
τεµ
τεµ

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
4,00
20,00
1,00

Βουργαρέλι, ……/……/…………
Ο Προσφέρων

Υπογραφή
Σφραγίδα
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Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.
Άρθρο 16ο . Τεχνικές προδιαγραφές υλικών.
Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα
εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά.
Σε όλα τα υλικά επί των τεµαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή
αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προµηθευτή - εισαγωγέα (χώρο κατασκευής,
διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) Επίσης θα παραδίδονται τα επίσηµα τεχνικά φυλλάδια (Datasheets)
του κατασκευαστή των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα έντυπα πιστοποίησης από αποδεκτούς
διαπιστευµένους φορείς, είτε στο πρωτότυπο είτε σε αντίγραφο, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
(το οποίο όµως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται, µε σαφήνεια, στο είδος που
προσφέρεται).
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανωτέρω έντυπα κατά την διενέργεια του διαγωνισµού γίνεται
δεκτή υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι θα προσκοµιστούν µέχρι την υπογραφή της οικείας
συµβάσεως.
Τα προσκοµιζόµενα είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήµανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλα τα υπό προµήθεια είδη θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισµούς
(ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), µε τις διεθνώς ακολουθούµενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις
προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερµανικό VDE, Αυστριακό
OVE, κ.λ.π.).
Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.
Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής,
γνωστού και αναγνωρισµένου τύπου.
Η απόδοση των λαµπτήρων δεν θα επηρεάζεται εφόσον λειτουργούν µέσα στα όρια τη
επιτρεπόµενης θερµοκρασίας περιβάλλοντος (-20ο C έως +55ο C).
Όλοι οι ηλεκτρονικοί λαµπτήρες θα έχουν την δυνατότητα εύκολης τοποθέτησης σε
ψηλούς πυλώνες χωρίς την χρήση σκάλας ή ανυψωτικού µηχανήµατος.
Τα βιοµηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν
παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO, από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης .
Σχετικά µε το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγµατοληψίες, δοκιµασίες και ελέγχους όλων
των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα µε την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισµούς και νόµους του
κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συµβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη
νεότερη διάταξη, νόµο, κανονισµό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συµπληρώνει διατάξεις των
προδιαγραφών αυτών.
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Τέλος για ό,τι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερµανικοί Κανονισµοί
(DIN), οι Αµερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του
κατασκευαστή ή προµηθευτή.
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά,
χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την
προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήµα, το χρωµατισµό, την τελική επεξεργασία και
τέλος την εµφάνιση τους.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιµές,
µετρήσεις (διαπίστευση από Εθνικό σύστηµα διαπίστευσης Α.Ε., Ε.ΣΥ.∆.), προκειµένου να
πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά
περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά.
Όλα τα προσκοµιζόµενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασµένα και σηµασµένα µε ετικέτες όπου
θα αναφέρεται η εµπορική ονοµασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο
χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νοµοθεσία καθορίζουν, δόκιµα, σύγχρονα,
καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα
εγκεκριµένα πρότυπα, στα εγκεκριµένα δείγµατα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόµενα
έγγραφα εµπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά
τους.
Ειδικότερα για το κάθε είδος της προµήθειας θα ισχύει:
1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ SH201L-B/C40
Η αυτόµατη ασφάλεια θα πρέπει να διακόπτει αυτόµατα ένα κύκλωµα σε περίπτωση υπερέντασης
ή βραχυκυκλώµατος.
Θα περιλαµβάνει διµεταλλικό στοιχείο για προστασία από υπερένταση και µαγνητικό πηνίο ταχείας
απόζευξης για προστασία από βραχυκύκλωµα.
Θα πρέπει να είναι σύµφωνη προς το VDE-0641 και θα έχει ισχύ απόζευξης 3000Α/400V.
Θα διακόπτει το κύκλωµα όταν το ρεύµα βραχυκυκλώσεως φθάσει από 3,5-5 φορές την
ονοµαστική του ένταση και θα είναι κατάλληλη για το λιγότερο 20.000-αποζεύξεις σε πλήρες
φορτίο. Οι διαστάσεις της θα είναι περιορισµένες, θα έχει πλάτος µέχρι:17,5mm.
Για την στερέωσή της θα είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα γρήγορης µανδάλωσης σε ράγα.
Για την ηλεκτρική σύνδεσή της θα έχει στην είσοδο ακροδέκτη για αγωγό ως 16mm2 και στην
έξοδό της ακροδέκτη για αγωγούς ως 3x6 mm2.
2. Εκκινητής λαµπτήρα νατρίου 100-400 W
Τάση τροφοδοσίας 198Volt έως 264 Volt, συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz, ένταση συνεχούς
λειτουργίας 4,6Α, κλέµµα σύνδεσης 2,5mm, απόκριση τάσης 198Volt, τάση αποκοπής 170Volt,
τάση εκίνησης 4,0 έως 5,0 Kvolt, χωρητικότητα πυκνωτή 20 έως 100 pF
3-8. ΚΑΛΩ∆ΙΑ
Τα καλώδια θα έχουν διατοµές όπως αυτές αναφέρονται στον προϋπολογισµό, θα προέρχονται
από βιοµηχανικές µονάδες που εφαρµόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιηµένη κατά ISO από
διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
Ο συµβολισµός των αγωγών και καλωδίων θα είναι σύµφωνος µε τον κώδικα σήµανσης καλωδίων
και µεµονωµένων αγωγών Χ.Τ. σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα.
Θα πρέπει να φέρουν σήµανση του εθνικού φορέα τυποποίησης όπως για παράδειγµα ΕΛΟΤ
<HAR>, NF <HAR>, BS <HAR> κ.λπ.
Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και µονόκλωνοι για διατοµές µέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί µε
διατοµή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι.
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3-4. ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ A05SVV-U και A05SVV-R (µονόκλωνο και πολύκλωνο ΝΥΜ)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΤΑΣH ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΩΓΟΣ

:
:
:
:

ΜΟΝΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ

:
:
:
:

300/500 V
2.000 V
ΕΛΟΤ 563.4
Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια ανωπτηµένου
χαλκού
θερµοπλαστική ύλη PVC
Ελαστικό
θερµοπλαστική ύλη PVC
Σε υγρούς και ξηρούς χώρους, επί, εντός κάτω από το
επίχρισµα των τοίχων.

5-6. ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ J1VV-U και J1VV-R (µονόκλωνο και πολύκλωνο ΝΥY)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΤΑΣH ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΩΓΟΣ

:
:
:
:

ΜΟΝΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ

:
:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ

:
:

600/1.000 V
4.000 V
ΕΛΟΤ 843/85
Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια ανωπτηµένου
χαλκού
θερµοπλαστική ύλη PVC
Αγωγοί κυκλικής διατοµής : ελαστικό Αγωγοί διατοµής
κυκλ. τοµέως : Ταινία µονωτική από θερµοπλαστική ύλη
ΡVC ελικοειδώς περιελιγµένη επί του συνόλου των
συνεστραµµενων αγωγών µε ικανή επικάλυψη.
θερµοπλαστική ύλη PVC
Καλώδιο ισχύος για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς
ή υγρούς χώρους, σε σωλήνες στο έδαφος. Σε
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εφ' όσον δεν υπόκειται σε
µηχανικές καταπονήσεις.

7-8. ΚΑΛΩ∆ΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-F (ΝΥΜΗΥ)
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
ΤΑΣH ∆ΟΚΙΜΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΑΓΩΓΟΣ

:
:
:
:

ΜΟΝΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΧΡΗΣΕΙΣ

:
:
:
:

300/500 V
2.000 V
ΕΛΟΤ 563.5
Μονόκλωνος ή πολύκλωνος από συρµατίδια ανωπτηµένου
χαλκού
θερµοπλαστική ύλη PVC
Ελαστικό
θερµοπλαστική ύλη PVC
Εύκαµπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες,
µαγειρεία και γραφεία και για την τροφοδότηση
συσκευών ακόµα και σε ξηρούς ή υγρούς χώρους και
µέτριες καταπονήσεις. µηχανικές καταπονήσεις.

9-16. Λαµπτήρες
Ο Προµηθευτής θα υποβάλει πλήρη τεχνικό φάκελο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς
εγκατάσταση λαµπτήρων.
Οι λαµπτήρες του ∆ηµοτικού φωτισµού πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:
Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιµασµένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιηµένων κατά
ISO και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
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Θα είναι σύµφωνα µε όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές οδηγίες και απαιτήσεις (VDE,
DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, ∆ΕΗ. ΟΤΕ κ.λ.π.) σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά.
Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους
αρµόδιους φορείς, οργανισµούς ή πιστοποιηµένα εργαστήρια σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και τα
διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαµβάνονται στις τεχνικές προσφορές.
Οι προσφερόµενοι λαµπτήρες διαφόρων τύπων όπως αναφέρονται στον προϋπολογισµό θα
πρέπει να έχουν τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές (όπου αναφέρεται διάρκεια ζωής, νοείται η
µέση διάρκεια ζωής µε αποδεκτή απόκλιση -10% και χωρίς άνω όριο)
9. Λαµπτήρες απλοί αλογόνου 100 W
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΛΥΚΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

:
:
:
:
:
:
:

Λαµπτήρας απλός αλογόνου
100 W
230-250 V
E27
2.000 ώρες τουλάχιστον

:
:
:
:
:
:
:

Λαµπτήρας προβολέα ιωδίνης
1000 W
230-250 V
24.000 lm τουλάχιστον
2.000 ώρες τουλάχιστον

10. Λαµπτήρες ιωδίνης 1000 W
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΛΥΚΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

11. Λαµπτήρες µικτού φωτισµού 250 W, Ε40
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΛΥΚΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

:
:
:
:
:
:
:

Λαµπτήρας µικτού φωτισµού ελλειπτικού σχήµατος
250 W
230-250 V
Ε40
5.300 lm τουλάχιστον
3.000 ώρες τουλάχιστον

12. Λαµπτήρες µικτού φωτισµού 250 W, Ε27
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΛΥΚΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

:
:
:
:
:
:
:

Λαµπτήρας µικτού φωτισµού ελλειπτικού σχήµατος
250 W
230-250 V
Ε27
5.300 lm τουλάχιστον
3.000 ώρες τουλάχιστον

13. Λαµπτήρες µικτού φωτισµού 160 W, Ε27
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΚΑΛΥΚΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

:
:
:
:

Ε27
5.300 lm τουλάχιστον
3.000 ώρες τουλάχιστον

14. Λαµπτήρες led τύπου βέργας 0.60 m 10 W
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΛΥΚΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

:
:
:
:
:
:
:

Λαµπτήρας led τύπου βέργας 0.60 m
10 W
230-250 V
1.100 lm τουλάχιστον
35.000 ώρες τουλάχιστον

:
:
:
:
:
:
:

Λαµπτήρας led
13 W
230-250 V
Ε27
1.200 lm τουλάχιστον
20.000 ώρες τουλάχιστον

15. Λαµπτήρες led 13 W E27
ΤΥΠΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΛΥΚΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

16. Λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας 20-25 W E27 για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
ΤΥΠΟΣ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ
ΚΑΛΥΚΑΣ
ΚΕΛΥΦΟΣ
ΥΛΙΚΟ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ

: Λαµπτήρας εξοικονόµησης
εξωτερικούς χώρους (SL)
Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟΣ
: 20-25 W
: 230-250 V
Α
: Ε27
S50P 50 mm prismatic
HG (HARD GLASS)
: 1.400 lm τουλάχιστον
: : 10.000 ώρες τουλάχιστον

ενέργειας

κατάλληλη

για

17-20. Προβολείς led.
Προβολέας µε όλα τα απαραίτητα όργανα
LED Προβολέας ΧΧ watt
Ο προβολέας Led ΧΧ Watt
Εκπέµπει "Πράσινη" ακτινοβολία, χωρίς υδράργυρο και επικίνδυνη UV ακτινοβολία και δε
χρειάζεται συντήρηση, ούτε αντικατάσταση εσωτερικών λαµπτήρων.
Αναλυτικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του led προβολέα :
Βαθµός προστασίας : IP65
Ισχύς : ΧΧ watt
Θερµοκρασία Χρώµατος : θερµό λευκό 3000Κ
Γωνία ∆έσµης : 120° τουλάχιστον
Ώρες Λειτουργίας : 50.000h τουλάχιστον
Περίβληµα : υψηλής αντοχής χυτό αλουµίνιο
∆ιαστάσεις : ανάλογα µε την ισχύ του προβολέα.
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21. Μετασχηµατιστής νατρίου 250 W
Τάση τροφοδοσίας 230-250Volt-(a,b,c 133mm,120mm,44mm,)- ∆t(oC)70- cosφ0,39- βάρος 3,56
Kg
22. Ντουί βακελίτη ή πορσελάνης Ε27
Ντουί από βακελίτη ή πορσελάνη Ε27 µε µεταλλικό σπείρωµα Μ10 (1/8”) για τάση λειτουργίας
230-250 V.
23. Ντουί πορσελάνης Ε27 µε πλαφόν διαιρούµενο (τύπου ∆ΕΗ)
Ντουί από πορσελάνη Ε27 µε πλαφόν διαιρούµενο (τύπου ∆ΕΗ) µε µεταλλικό σπείρωµα Μ10
(1/8”) για τάση λειτουργίας 230-250 V.
24. Ντουί πορσελάνης Ε40
Ντουί από πορσελάνη Ε40 για τάση λειτουργίας 230-250 V.
25. Ηλεκτρονόµοι φορτίων (ρελέ) 4 KW mini
Οι ηλεκτρονόµοι φορτίων (ρελέ) θα χρησιµοποιούνται για τον τηλεχειρισµό κυκλωµάτων φωτισµού.
Θα έχουν πηνία εργασίας, σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επενεργούν
αυτόµατα για την ζεύξη-απόζευξη ή µεταγωγή κυκλωµάτων ανάλογα µε τη χρήση τους και τις
εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτησή
τους µέσα σε πίνακα.
Θα είναι εναρµονισµένο µε προδιαγραφές ΕΝ 60669-2-2-τάση ελέγχου πηνίου 230 volt-επαφές 2
NO- ονοµαστική ένταση επαφών 16 Α
26. Εκκινητής (starter) για λάµπες φθορίου (4-22 W τύπου S2 και 4-65 W τύπου S10)
Εκκινητής (starter) τύπου S2 και S10 για έναυση όλων των λαµπτήρων φθορισµού εσωτερικού
χώρου τάσης λειτουργίας 230 V.
27. Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία
Μονωτική αυτοκόλλητη ταινία, µαύρου βινυλίου, µη αναφλέξιµη, εύκαµπτη, µήκους 20m, πλάτους
0,19mm και πάχους 0,13mm, διηλεκτρικής αντοχής 12.000 volts, αντοχής σε εφελκυσµό 15
lbs/inch, αδιάβροχη, ανθεκτική σε πετρέλαιο, βενζίνη, αλατόνερο, αλκάλια, ηλιακή ακτινοβολία. Να
φέρει την ένδειξη CE.
28-29. Φις σούκο αρσενικό-θηλυκό
Φις σούκο αρσενικό ή θηλυκό για ονοµαστικό ρεύµα 16Α και ονοµαστική τάση 250 Volt.
30. Φωτιστικό κολώνας µε µεταλλικό βραχίονα (τύπου ∆ΕΗ)
Φωτιστικό δρόµου για κολώνα ∆ΕΗ από µεταλλικό βραχίονα 3/4" και ανταυγαστήρα που θα
δέχεται λαµπτήρα οικονοµίας εξωτερικού χώρου µε κάλυκα Ε27.
ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ: 60cm
31. Φωτοκύτταρο στεγανό κουµπωτό
Τα Φωτοκύτταρα θα αποτελείται από εξωτερικό αισθητήριο για θερµοκρασιακό εύρος -30/+50C.
Ευαισθησία 2-200lux ή καλύτερο. Στεγανότητας τουλάχιστο IP54. Καθυστέρηση on/off: 15/25 sec.
Κατάλληλος για τάση δικτύου. Ονοµαστική τάση λειτουργίας 250 Volt-ονοµαστική ένταση
λειτουργίας επαφών 16 Α
32. Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία
Χρονοδιακόπτης ράγας µε εφεδρεία τουλάχιστο 100h, αναλογικός ή ηλεκτρονικός µε ηµερήσιο
πρόγραµµα ακρίβειας +-15min. Πλάτος κατά προτίµηση δύο στοιχείων για ηλεκτρονικό και τριών
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στοιχείων για αναλογικό. Ονοµαστική τάση λειτουργίας 250 Volt-ονοµαστική ένταση λειτουργίας
επαφών 16Α-ελάχιστος χρόνος προγραµµατισµού 15λεπτά.
Η διάρκεια ζωής τους θα είναι τουλάχιστον 10 έτη ή για τουλάχιστον 50.000 εντολές.
33. Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου
Εργαλειοθήκη ηλεκτρολόγου πλαστική τουλάχιστον 19”.
34. ΓΑΝΤΙΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 εκ., Υλικό κατασκευής: συνθετικό υλικό χωρίς ραφές
Κλάση τάσης εργασίας : 00, RC : αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή,
ψύχος
Σήµανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος και µήνας κατασκευής,
κλάση τάσης εργασίας, κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC,( σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής
επιτροπής (IEC)
Πρότυπα: ΕΝ-60903
35-41. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
Πεδίο χρήσης: εργασίες σε χαµηλή τάση ταυτόχρονα µε γάντια.
Χαρακτηριστικά: ανάλογα µε την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα,
µυτοτσίµπιδα). Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.
Σήµανση: Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθµός σειράς, έτος κατασκευής, σήµα ∆ιεθνούς
Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)
Πρότυπα: ΕΝ-60900 Ε2 ( Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V
εναλλασσόµενου ρεύµατος και 1500 V συνεχούς ρεύµατος)
42. Πιστόλι σιλικόνης
Τυπικό πιστόλι σιλικόνης για φυσίγγια 280 ml.
43. Σιλικόνη ακριλική
Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού κορυφαίας ποιότητας µε βάση ακρυλικές ρητίνες, για
εσωτερική και εξωτερική χρήση, σε φυσίγγια 280 ml.
44. Στροφείο Καλωδίου (µπαλαντέζα) 3x1,5 50m
Στροφείο Καλωδίου (µπαλαντέζα) ανοικτού τύπου σε µεταλλική βάση µε χειρολαβή. Τύπος
καλωδίου: H05VV-F 3X1,5mm² µε µήκος 50 m. Μέγιστο φορτίο: 16A 250V. Φις καλωδίου: σούκο.
Έξοδοι: 4 σούκο.

Άρθρο 17ο . Αποσφράγιση προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, παρουσία των
υποψηφίων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους (εφόσον είναι παρόντες κατά την ηµεροµηνία και
ώρα της διαδικασίας).
Μετά την λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών αριθµούνται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, οι φάκελοι των προσφορών µε την σειρά που επιδόθηκαν και ακολουθεί η
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής:
1. Έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής
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Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα
δικαιολογητικά συµµετοχής του διαγωνιζόµενου και ελέγχεται αν υπάρχουν οι σφραγισµένοι
φάκελοι της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και µονογράφονται.
Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση της συµµετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
2. Έλεγχος τεχνικής προσφοράς
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που αποτελεί και Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών ελέγχει τις
προσφορές που κρίνονται αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο µε έλεγχο των τεχνικών
προσφορών, οι οποίες µοναγράφονται ανά φύλο και αξιολογούνται στο αν τα προσφερόµενα
προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, άλλως απορρίπτονται.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
3. Έλεγχος οικονοµικής προσφοράς
Για τις προσφορές που κρίνονται αποδεκτές στο προηγούµενο στάδιο, ακολουθεί ο έλεγχος των
οικονοµικών προσφορών, οι οποίες µοναγράφονται και αξιολογούνται στο αν τα προσφερόµενα
προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, άλλως απορρίπτονται.
Μετά την αποσφράγιση και των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει
στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, και
γνωµοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισµού σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Ανάδοχος της προµήθειας θα είναι όποιος εκ των συµµετεχόντων έχει περάσει µε επιτυχία
τα προηγούµενα στάδια και έχει την χαµηλότερη προσφορά.
Όσοι δικαιούνται λαµβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν νόµιµα, σε
χρόνο που θα καθορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Άρθρο 18ο . Χρόνος ισχύος προσφορών.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρείς (3) µήνες από την επόµενη
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από
τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο τρεις (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν
δικαίωµα για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2. του ΕΚΠΟΤΑ .
Οι τιµές της προσφοράς θα είναι σταθερές και αµετάβλητες κατά την διάρκεια της προµήθειας και
για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Άρθρο 19ο . Αναπροσαρµογή τιµών.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 20ο . Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης.
2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
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3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση
τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη, ουσιώδεις όρους, που
προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή
ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης.
Άρθρο 21ο . Υποβολή δειγµάτων
Για την αξιολόγηση των προσφορών δεν απαιτείται υποβολή δειγµάτων των προς προµήθεια
υλικών.
Άρθρο 22ο . Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
υπηρεσία, 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 τη
Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης µε δική τους φροντίδα.
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο 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,
αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο
όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στην
Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονοµικών Επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις τους που
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η
προσβολή τους στον οικείο Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά τις διατάξεις
του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται
υπόψη.
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το
περιεχόµενο των αποφάσεων που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την
αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (Fax).
Άρθρο 23ο . Ανακοίνωση κατακύρωσης-Σύµβαση
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Σελίδα 21 από 24

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩΕ2-ΩΔΛ
προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε
15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µέσα σε 10 ηµέρες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο
χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της
σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10
ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου
Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ.
Η σύµβαση συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υπ.
Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο 24ο . Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά σε χρόνο , ποσότητα και τόπο (εντός των ορίων του
∆ήµου) που θα καθορίζει ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ανάλογα µε τις ανάγκες του και κατόπιν
έγγραφης ειδοποίησης, χωρίς επιπλέον δαπάνη για τον ∆ήµο (µεταφορικά). Η τµηµατική
παράδοση θα γίνεται εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ειδοποίηση της
υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό ο προµηθευτής υποχρεούται να έχει τα υπό προµήθεια είδη
ετοιµοπαράδοτα στις αποθήκες του.
Το σύνολο της παράδοσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του τρέχοντος
οικονοµικού έτους.
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό
Άρθρο 25ο . Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει από την Οικεία Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του
αναδόχου, η οποία θα διενεργήσει ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο (µε µακροσκοπικό έλεγχο και
πρακτική δοκιµασία). Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν είτε ελλείψεις, είτε κατασκευαστικές ή
λειτουργικές ανωµαλίες, είτε αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής,
µπορεί να προτείνει η την τέλεια απόρριψη του παραλαµβανοµένου είδους ή την αποκατάσταση
των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτών. Η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης και το κοινοποιεί στον ανάδοχο.
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιµοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του
αναδόχου.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων 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 υλικού που
προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
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διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο ποσοστό υλικών που πρέπει να
αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου υλικού και αποστολής του νέου
είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου προϊόντος επήλθε φθορά στον µηχανολογικό εξοπλισµό
και στα µηχανήµατα του ∆ήµου, ο προµηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης π)ς βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Την εκτίµηση της βλάβης
και τον τρόπο αποκατάστασής της θα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων.
Άρθρο 26ο . Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή θα γίνεται µε ένταλµα που θα εκδίδεται µετά την τµηµατική παραλαβή των υλικών και
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα
και την καταλληλότητα των υλικών.
Άρθρο 27ο . Επιστροφή εγγυήσεων
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση,
τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν
στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Άρθρο 28ο . Εκτελωνισµός - Φόροι - ∆ασµοί
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισµό, αν απαιτείται, των υλικών, τα οποία θα παραδώσει,
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία. Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Άρθρο 29ο . Έκπτωση προµηθευτή
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν δεν προσέλθει να υπογράψει ο προµηθευτής µέσα στην προθεσµία που του
ορίστηκε (παρ.5 άρθρο 24, παρ.1 άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ) κηρύσσεται έκπτωτος και γίνεται
κατάπτωση της εγγύησης.
• Όταν δεν παραδώσει τα υλικά εντός του χρόνου που ορίζεται στην σύµβαση χωρίς να
υποβάλει αίτηµα παράτασης (παρ.2 άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ).
• Όταν δεν αντικαθιστά εντός της νόµιµης προθεσµίας τα υλικά που κρίθηκαν
ακατάλληλα (παρ.1 άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ)
• Όταν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στο χρόνο που
συµφωνήθηκε.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση,
επιβάλλονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:
1. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
2. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του.
3. Απαγόρευση ανάληψης προµηθειών του ∆ήµου για 6-12 µήνες.
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Άρθρο 30ο . Λοιποί όροι
Ευθύνη των µελών της ένωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε
µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκτέλεση του παρόντος έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωµα διακοπής της διαδικασίας σ' οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο µέχρι την κατακύρωση (δηλαδή την υπογραφή της σχετικής συµβάσεως) και για
οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει, κατόπιν τεκµηρίωσης, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωµα
στους συµµετέχοντες.
Άρθρο 31ο . ∆ηµοσίευση διακήρυξης
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την
διεξαγωγή του διαγωνισµού, σε µία (1) εβδοµαδιαία ή ηµερήσια τοπική εφηµερίδα, στον πίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.
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