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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

2. Τις  διατάξεις  της  υπ’αρ.  11389/93  Απόφασης  Υπουργού  Εσωτερικών

«Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης»

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

4. Τις  διατάξεις  του  Ν.  2690/99  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»

5. Τον  Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος  Φορέας Ελέγχου  Τροφίμων,  άλλες

ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  του  Υπ.  Ανάπτυξης  και  λοιπές

διατάξεις» 

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4155/2013  (ΦΕΚ  120Α'/2013)  «Εθνικό  Σύστημα

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» .

7. Την υπ’ αρ.  192/15 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την

έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή

8. Την υπ’ αρ.   200/15 απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής όπου διατέθηκε

η  σχετική  πίστωση  σε  βάρος  του  προϋπολογισμού  τρέχοντος

οικονομικού έτους και την υπ’ αρ. 272/15 Απόφαση Ανάληψης Δαπάνης

για  δέσμευση  ισόποσου  ποσού  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20.6699.06

«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Θήβας»

9. Την υπ’  αρ.  232/15 απόφαση Οικονομικής   Επιτροπής,  με  την  οποία

εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καθορίσθηκαν  οι  όροι  του

παρόντος διαγωνισμού  



Προκηρύσσει:

Πρόχειρο  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για

τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Θήβας του Δήμου Θηβαίων και

για  χρονικό  διάστημα  ενός  έτους,  προϋπολογισμού  είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων,

τριακοσίων οχτώ  ευρώ & ενενήντα λεπτών 24.308,90  €  συν ΦΠΑ 23%  (συνολική

τιμή   29.900,00€).

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  της  προμήθειας  του  ηλεκτρολογικού  υλικού

περιγράφονται  στην  από  8-5-2015  μελέτη  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου

Θηβαίων, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Θήβας, την

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 και ώρα  11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Στο  διαγωνισμό  μπορούν  να  συμμετέχουν  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα,

ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8

του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α καθώς  και  συνεταιρισμοί  που  ασκούν  εμπορική  δραστηριότητα

σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  αυτοπροσώπως  ή  με

εκπρόσωπό τους, εφόσον αυτός προσκομίσει μαζί με την προσφορά το παραστατικό

ή τη  βεβαίωση εκπροσώπησης  ,  πάνω στην οποία θα  βεβαιώνεται  το  γνήσιο της

υπογραφής από αρμόδια  αρχή.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα

εξής δικαιολογητικά:



 Πιστοποιητικό  εγγραφής  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  που  θα  έχει

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας

του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι

δεν έχει  καταδικαστεί  για  αδίκημα σχετικό  με  την επαγγελματική

του  δραστηριότητα  ,  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ,  εκκαθάριση,

αναγκαστική  διαχείριση   ή  ανάλογη  κατάσταση  και  δεν  τελεί  σε

διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης 

 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία δηλώνεται ότι έλαβε

γνώση των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται πλήρως και

ανεπιφύλακτα

ΑΡΘΡΟ 5ο

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  γίνει  η  κατακύρωση  της  προμήθειας,

υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής

εκτέλεσης, για ποσό  ίσο με το 3% της συνολικής συμβατικής αξίας,  χωρίς τον ΦΠΑ

η οποία καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή

ειδικότερα ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίγραφα,

μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  πάνω  στον  οποίο  αναγράφονται  ευκρινώς  οι

ακόλουθες ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο τίτλος της

υπηρεσίας  που  διενεργεί  το  διαγωνισμό,  δηλαδή  ΔΗΜΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ,  γ)  η

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και δ) τα στοιχεία του αποστολέα.

Μέσα  στο  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα

δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα .



Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς – σε δύο αντίγραφα και αυτά-

τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο αυτό τοποθετούνται και τα προσπέκτους ή ο,τιδήποτε

άλλο πληροφοριακό υλικό που ενδεχομένως συνοδεύει  το ζητούμενο είδος.

Η οικονομική προσφορά -σε δύο αντίγραφα -  τοποθετείται   σε χωριστό

σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι  προσφορές  πρέπει  να  υπογράφονται  από  τους  ίδιους  τους

διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις

υπέρ τρίτων κρατήσεις . 

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο

Δημαρχείο  (Κύπρου  3,  Τ.Κ.32-200  Θήβα,  υπ’όψιν  κ.  Σ.Χαριζάνη).

Προσφορές  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  θα  γίνονται  δεκτές  μέχρι  και  την

Τετάρτη 8  Ιουλίου 2015 .

Δεν  επιτρέπεται  η  επίδοση  εναλλακτικών  προσφορών  από  τον  ίδιο

διαγωνιζόμενο.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7ο

              Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το 

σύνολο των  ηλεκτρολογικών υλικών  που ζητούνται, με την προϋπόθεση ότι η 

προσφορά του είναι σύμφωνη προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της 

παρούσας διακήρυξης.   

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  με  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.



ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν   τους  προμηθευτές  για  χρονικό

διάστημα  τριάντα  (30)  ημερών,  το  οποίο  υπολογίζεται  από  την  επομένη  της

διενέργειας  του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Η παράδοση των ηλεκτρολογικών θα γίνεται, στο χώρο των αποθηκών του

Δήμου μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών δηλ. δύο (2) εργάσιμες μέρες μετά την

παραγγελία με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου και όπως ειδικότερα περιγράφεται

στο άρθρο 4 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

Τα ηλεκτρολογικά υλικά  θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή

του Δήμου, ύστερα από τον σχετικό ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο.

.

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί , ύστερα από γνωμοδότηση της

αρμόδιας επιτροπής από την Οικονομική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Η σύμβαση  θα  υπογραφεί  με  τον  ανάδοχο  εντός  δέκα  ημερών  από  την

κατακυρωτική απόφαση.

Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο τμηματικά

μετά  την   παράδοση του  ηλεκτρολογικού  υλικού   και  την  έκδοση των  σχετικών

τιμολογίων, με την έκδοση χρηματικών  ενταλμάτων που θα συνοδεύονται από όλα

τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Στην  συμβατική  αξία  ,  εκτός  του  ΦΠΑ,  διενεργούνται  οι  ακόλουθες

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή:

Α) Φόρος Εισοδήματος σε ποσοστό 4%

Β) Υπέρ της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ποσοστό

0,10 % ( άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011)

    (η  παραπάνω (Β)  κράτηση επιβαρύνεται  με  χαρτόσημο 3% και  ΟΓΑ

χαρτόσημου 20%)



                                                      

ΑΡΘΡΟ 12ο

Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην ημερήσια τοπική εφημερίδα

« ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ».

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  περίληψης  της  διακήρυξης  θα  βαρύνουν  τον

ανάδοχο.

                                              
                                                                        

 

                                                ΑΡΘΡΟ 13ο 

Για  κάθε  θέμα  που  δεν  ρυθμίζεται  από  την  παρούσα  διακήρυξη  έχουν

εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  ν.  2286/95  και  του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α  (υπ’αρ.  11389/93

Απόφασης Υπουργού  Εσωτερικών), όπως αυτές ισχύουν.

                                                                                        

    Θήβα ,  30-6-2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

                                                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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