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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται ύστερα αό την 114/2016 αόφαση
Οικονοµικής Ειτροής, σε ρόχειρο διαγωνισµό για τις εργασίες: ΜυοκτονίεςΑεντοµώσεις –Κωνωοκτονία σε κτίρια και λοιούς χώρους του ∆ήµου Αγρινίου», µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, µε τους ακόλουθους όρους :
ΆΡΘΡΟ 1o: Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση των εργασιών διέεται αό:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αοκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όως ισχύει σήµερα,
2.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ιδιαίτερα το
άρθρο 209 .
3. Το άρθρο 20 αρ.13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ263/Α/23-12-2008).
4.Τις διατάξεις του Π∆ 28/80 ερί εκτελέσεως έργων και ροµηθειών Ο.Τ.Α.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
6. Την ΥΑ 35130/739/11-8-2010 ερί Αύξησης των χρηµατικών οσών του άρθρου 83
αρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια
ροϊόντων, αροχή υηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
7.Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
ΑΡΘΡΟ 2o:Αντικείµενο του διαγωνισµού
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εκτέλεση των εργασιών µυοκτονίας και
αεντοµώσεων σε φρεάτια και λοιούς κοινόχρηστους χώρους, µυοκτονιών και
αεντοµώσεων σε σχολεία και λοιά κτίρια και την καταολέµηση των κουνουιών
στο ∆ήµο Αγρινίου. Αναλυτικά οι εργασίες αναφέρονται στην αρίθµ. 1 /2016 Μελέτη
ου συνέταξε το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και εγκρίθηκε µε την αρίθµ. 114/2016
αόφαση Οικονοµικής Ειτροής .
Ο συνολικός ροϋολογισµός ανέρχεται στο οσό των 33.000,00Ευρώ θα βαρύνει
τους Κ.Α. Εξόδων 10-6279.001, 20-6279.001, 15-6279.001 & 70.01-6117.002 του
ροϋολογισµό έτους 2016 ως εξής :

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ 2
3
ΚΑ
ΚΑ 70.0115.6279.001
6117.002

ΕΡΓΑΣΙΑ 1
ΚΑ 106279.001
ΚΑ 206279.001

α/α

Ποσότητα

∆α=άνη
χωρίς
ΦΠΑ 23%

∆α=άνη µε ΦΠΑ
23%

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ &
ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

ΚΑΤ’ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

5.691,057

7.000,00€

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΑΤ’ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

6.504,07

8.000,00€

ΚΑΤ’ΑΠΟ
ΚΟΠΗ

14.634,15

18.000,00€

Είδος εργασίας

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :

1

26.829,27€

ΦΠΑ 23%:
ΣΥΝΟΛΟ:

6.170,73
33.000,00€

ΆΡΘΡΟ 3o: ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆εκτοί στον διαγωνισµό γίνονται φυσικά ή νοµικά ρόσωα ή συµράξεις αυτών, ου
έχουν αντίστοιχη εµειρία στην εκτέλεση της αραάνω εργασίας, όως αυτή
εριγράφεται την αρούσα διακήρυξη ή ∆ηµοτικές Ειχειρήσεις ου βάσει του
καταστατικού
τους
ασκούν
τέτοια
δραστηριότητα.
Τα συµράττοντα φυσικά ή νοµικά ρόσωα οφείλουν κατά την κατάρτιση και
υογραφή της σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική ράξη, ου θα
διευκρινίζει τους όρους της κοινοραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την
ρόθεση να ειβάλει άλλη ιδιαίτερη νοµική µορφή στην ανάδοχο κοινοραξία.
ΑΡΘΡΟ 4ο :Χρόνος και Τρό=ος Υ=οβολής Προσφορών
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί, ενώιον της ειτροής διενέργειας διαγωνισµών, στα
Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Οικον. Υηρεσιών (οδός Παλαµά & Μαβίλη 6-Αγρινίο 3ος
όροφος ), στις 19 Μαϊου 2016 , ηµέρα Πέµτη και ώρα 11:00 .µ. ( λήξη ροθεσµίας
αραλαβής ροσφορών) .
Οι ροσφορές κατατίθενται αυτοροσώως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκροσωούνται
αό µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή αό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
ρόσωο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες
Εταιρείες εκροσωούνται αό το διαχειριστή τους ή αό άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο ρόσωο.
Οι ροσφορές µορεί να αοσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οοιοδήοτε άλλο
τρόο, στα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Οικον. Υηρεσιών (οδός Παλαµά & Μαβίλη 6Αγρίνιο , 3ος όροφος ), µέχρι την ροηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.
Προσφορές ου εριέρχονται στο ∆ήµο µε οοιοδήοτε τρόο ριν αό την διενέργεια
του διαγωνισµού δεν αοσφραγίζονται, αλλά αραδίδονται στην ειτροή διενέργειας
διαγωνισµών ριν την λήξη της ροθεσµίας ου καθορίζεται αό την διακήρυξη,
ροκειµένου να αοσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ου κατατέθηκαν µε την
ροαναφερόµενη διαδικασία.
Προσφορές ου κατατίθενται εκρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 5ο:Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Οι ενδιαφερόµενοι ροµηθευτές µορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης στο Τµήµα
Προµηθειών του ∆ήµου Αγρινίου (οδός Παλαµά & Μαβίλη 6, 3ος Όροφος), τηλ.
2641360274, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου(www.cityofagrinio.gr).
ΑΡΘΡΟ 6ο :∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υοβάλουν µε την ροσφορά τους(µε οινή
αοκλεισµού) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) ∆ικαιολογητικά ου θα υοβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της
ροσφοράς τους :
Α) Οι Έλληνες ολίτες.
• Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε οσοστό 2% εί του ροϋολογισµού της
δαάνης του συνόλου των εργασιών µη
συµεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατατίθεται υό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητικής ειστολής αναγνωρισµένης Τραέζης ή του Ταµείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργολητών ∆ηµοσίων Έργων, συντεταγµένης µε τον τύο ου
ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριµένα
η εγγύηση συµµετοχής ου ρέει να κατατεθεί αό κάθε ενδιαφερόµενο και για τις
τρεις οµάδες εργασιών συνολικά θα ανέρχεται στο οσό των 536,60Ευρώ. Η εγγύηση
ρέει να έχει ισχύ τουλάχιστον εί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
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ροσφοράς ου ζητά η διακήρυξη, ήτοι 150 ηµερολογιακές ηµέρες αό την ηµέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού.
• Πιστοοιητικό αό αρµόδια αρχή αό το οοίο να ροκύτει ότι είναι ενήµεροι ως
ρος τις υοχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ηµέρα του διαγωνισµού το οοίο θα εκδοθεί για συµµετοχή σε διαγωνισµό.
Το ιστοοιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους αασχολούµενους µε
οοιαδήοτε σχέση εργασίας στην ειχείρηση του συµµετέχοντος, και των εργοδοτών
(Φυσικά και Νοµικά Πρόσωα,) µε βάση την υοχρεωτική η µη υαγωγή τους σε
οοιοδήοτε φορέα ασφάλισης ροβλέει η ασφαλιστική νοµοθεσία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να ροσκοµίσουν,
µαζί µε το ιστοοιητικό ή τα ιστοοιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, υεύθυνη
δήλωση του Ν. 1599/86, στην οοία να δηλώνονται οι τυχόν ααλλασσόµενοι µε βάση
ειδικές διατάξεις αό την υοχρεωτική ασφάλιση. Σε ερίτωση ααλλαγής θα
ροσκοµισθεί και το αντίστοιχο ιστοοιητικό του ασφαλιστικού φορέα.
• Πιστοοιητικό αό αρµόδια αρχή αό το οοίο να ροκύτει ότι είναι ενήµεροι ως
ρος τις φορολογικές υοχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
• Πιστοοιητικό του οικείου Ειµελητηρίου µε το οοίο θα ιστοοιείται η εγγραφή
τους σ' αυτό και το ειδικό εάγγελµα τους, ου θα έχει εκδοθεί το ολύ έξι (6) µήνες ριν
αό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
• Αόσασµα οινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, αό το οοίο να
ροκύτει ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
εαγγελµατικής του δραστηριότητας. Εάν αό το υοβληθέν οινικό µητρώο δεν
ροκύτει το είδος του αδικήµατος για το οοίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος,
υοβάλλεται αό αυτόν υεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύου
ου ροβλέει η νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όου αναφέρονται µε
σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η ειτροή του διαγωνισµού µορεί σε κάθε ερίτωση
να ζητήσει αό τον ενδιαφερόµενο να ροσκοµίσει αντίγραφα των καταδικαστικών
αοφάσεων.
Σε ερίτωση ου δεν εκδίδεται κάοιο αό τα ανωτέρω ιστοοιητικά ή δεν καλύτει
όλες τις εριτώσεις, αντικαθίσταται αό ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκροσώου
της ειχείρησης. Στις ανωτέρω εριτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση
ροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ου βεβαιώνει την
αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου ιστοοιητικού ή εγγράφου.
• Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωµατείου .
• Πιστοοιητικό ερί µη τροοοίησης καταστατικού εταιρείας ή σωµατείου
Β) Οι αλλοδα=οί
Όλα τα αραάνω δικαιολογητικά ή ισοδύναµα έγγραφα ου εκδίδονται στην χώρα
εγκατάστασης τους.
Γ)Νοµικά Πρόσω=α Αλλοδα=ά ή Ηµεδα=ά.
Όλα τα αραάνω δικαιολογητικά .
Για να νοµικά ρόσωα υόχρεοι στην ροσκόµιση οινικού µητρώου είναι:
- οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων
εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ),
- οι διαχειριστές των εταιρειών εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),
- ο ρόεδρος και ο διευθύνων σύµβουλος των ανωνύµων εταιρειών (ΑΕ),
- ο ρόεδρος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των συνεταιρισµών,
- σε κάθε άλλη ερίτωση οι νόµιµοι εκρόσωοι του νοµικού ροσώου.
Σε ερίτωση αλλοδαών νοµικών ροσώων, η ανωτέρω υοχρέωση αφορά στα
φυσικά ρόσωα ου έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νοµοθεσία αό την οοία
διέονται.
∆. Συνεταιρισµοί.
Οι συνεταιρισµοί, εί λέον των δικαιολογητικών ου αναφέρονται στην ανωτέρω
ερίτωση Α, ρέει να ροσκοµίσουν και βεβαίωση της εοτεύουσας αρχής ότι
λειτουργούν νόµιµα.
Ε. Οι ενώσεις =ροσώ=ων-κοινο=ραξίες =ου υ=οβάλουν κοινή =ροσφορά
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α. Τα αραάνω κατά ερίτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε διαγωνιζόµενο ου
συµµετέχει στην Ένωση ή την κοινοραξία. Εισηµαίνεται ότι η Εγγύηση Συµµετοχής
ρέει να εριλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύτει τις υοχρεώσεις όλων των
µελών της Ένωσης ή της Κοινοραξίας.
β. ∆ήλωση Σύστασης Ένωσης ροσώων ή κοινοραξίας, νόµιµα θεωρηµένη για το
γνήσιο της υογραφής των δηλούντων, στην οοία θα φαίνεται το αντικείµενο των
εργασιών του καθενός αό τους συµµετέχοντες, η έκταση και το είδος της συµµετοχής
του καθενός εξ’ αυτών εί του συνόλου της ροσφοράς, ο εκρόσωος της Ένωσης ή
Κοινοραξίας έναντι του ∆ήµου και το ρόσωο ου ενδεχοµένως τον αναληρώνει.
Σε ερίτωση µη υοβολής των αναφεροµένων ιο άνω δικαιολογητικών συµµετοχής
η ροσφορά αορρίτεται ως ααράδεκτη και συνιστά λόγω αοκλεισµού του
συµµετέχοντα αό τον διαγωνισµό.
Σε ερίτωση ου ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη ου αοτελούν την Ένωση, θα
είναι αό κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υεύθυνο έναντι του Φορέα για την
εκλήρωση όλων των αορρεουσών αό τη Σύµβαση υοχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως
του τρόου ληρωµής και του ροσώου (φυσικού ή νοµικού) ου ροσφέρει τις
υηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκλήρωση των υοχρεώσεων της Ένωσης.
Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες ερί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν
ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία ερίτωση δεν δύνανται να
ροβληθούν έναντι του Φορέα, ως λόγος ααλλαγής του ενός Μέλους αό τις ευθύνες
και τις υοχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
Σε ερίτωση ου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οοιαδήοτε αό τα
Μέλη της Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οοιοδήοτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας,
δεν µορεί να ανταοκριθεί στις υοχρεώσεις του, τα υόλοια µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους .
2) Οι συµµετέχοντες ρέει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της ροσφοράς τους και
τις αρακάτω δηλώσεις (βεβαιουµένου του γνήσιου της υογραφής του δηλούντος αό
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο) :
α. ∆ήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών ροδιαγραφών
και αοδέχεται αυτούς λήρως και ανειφύλακτα, εκτός εάν στην ροσφορά τους ρητά
αναφέρουν τα σηµεία ου τυχόν δεν αοδέχονται. Στην ερίτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος
ρέει να αναφέρει στην ροσφορά του τους όρους αυτής ου είναι διαφορετικοί αό τους
όρους της διακήρυξης, ροκειµένου να αξιολογηθούν.
β. ∆ήλωση µε την οοία να βεβαιώνεται ότι η ειχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού
ροσώου δεν λειτουργεί υό καθεστώς νοµικών εριορισµών.
γ. ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αοκλεισθεί η συµµετοχή του αό διαγωνισµούς
δηµοσίου και των οργανισµών τοικής αυτοδιοίκησης.
δ. ∆ήλωση ότι οι τιµές ροσφοράς τους θα είναι σταθερές ως την ολοκλήρωση των
εργασιών.
ε. Βεβαίωση εκροσώησης, εφόσον οι ροµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε
εκροσώους τους. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκροσωούνται αό µέλος του ∆ιοικητικού
τους Συµβουλίου ή αό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ρόσωο, οι Εταιρείες
Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκροσωούνται
αό το διαχειριστή τους ή αό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ρόσωο.
3) Οι ενδιαφερόµενοι ου ειθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν µε την
τεχνική ροσφορά, να καταθέσουν εί οινή αοκλεισµού τα αρακάτω :
• Τεχνική εριγραφή – Σχέδιο ∆ράσης µε τις εργασίες ου θα εκτελέσουν. (βλ. αναλυτικά
άρθρο 6 της αρίθµ. 1/2016 µελέτης )
• Αντίγραφο άδειας καταολέµησης εντόµων και τρωκτικών σε κατοικηµένους χώρους
αό το αρµόδιο Υουργείο σε ισχύ (ή να έχει ροβεί σε ειδική αναγγελία έναρξης
ασκήσεως του εαγγέλµατος καταολεµήσεων εντόµων και τρωκτικών σε
κατοικηµένους χώρους στο ΥΠΑΑΤ)
• Υεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του υοψηφίου αναδόχου µε την οοία δηλώνει:
1. Ότι ληροί τους όρους, τις ααιτήσεις της µελέτης και τους αοδέχεται.
2. ∆ιαθέτει τον ααιτούµενο εξολισµό για την υλοοίηση της εργασίας.
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3. Ότι έλαβε γνώση όλων των τοικών συνθηκών της εριοχής ου θα εκτελεστεί η
εργασία.
4. Ότι τα χηµικά σκευάσµατα ου θα χρησιµοοιήσει κατά την εκτέλεση της
εργασίας έχουν έγκριση χρήσης και καλύτουν τις ααιτήσεις της τεχνικής
εριγραφής.
5. Ότι σε ερίτωση ανάληψης των εργασιών ο ανάδοχος θα ροσκοµίσει
Ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης ρος τρίτους για βλάβη σε
ρόσωο ή υλικά ου µορεί να εέλθει κατά τη διάρκεια των
ραγµατοοιούµενων εφαρµογών
6. Ότι δεν έχει υοβάλει ψευδείς δηλώσεις για την ροσφερόµενη εργασία.
Πιστοοιητικό διαχειριστικού συστήµατος οιότητας ISO 9001:2008 (εικυρωµένο
φωτοαντίγραφο το οοίο θα ρέει να εισυναφθεί στην ροσφορά) ή
Πιστοοιητικό Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης ISO 14000 ή και τα δύο. ∆εκτά
γίνονται και ισοδύναµα ιστοοιητικά των ανωτέρω .
Στην ερίτωση ου ο ανάδοχος είναι ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ τα ιστοοιητικά
διαχειριστικών συστηµάτων ασφάλειας ρέει να τα έχει τουλάχιστον ένας αό τους
συµµετέχοντες στην κοινοραξία.

Ειδικά για την εργασία 3 υ=οψήφιος ανάδοχος θα =ρέ=ει να υ=οβάλει στο φάκελο
=ροσφοράς του:
Κατάλληλα έγγραφα µε τα οοία θα τεκµηριώνει εαρκώς ότι έχει τη δεδοµένη ερίοδο
εκτέλεσης των εργασιών ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ για την ορθή εκτέλεσή της και
αναλυτικά:
Ότι διαθέτει δυνατότητα χρήσης συστήµατος GIS για την αεικόνιση σε χαρτογραφικό
υόβαθρο των δειγµατολητικών σταθµών, αγίδων, θέσεων ανααραγωγής και
κρίσιµων θέσεων αρακολούθησης. (αοδεικτικά έγγραφα)
Ότι διαθέτει τον ααραίτητο εξολισµό καθώς και την εάρκεια για την ειτυχή
εκτέλεση του έργου.
Ότι διαθέτει ένα (1) ανοικτό ηµιφορτηγό χωρητικότητας τουλάχιστον 4 ατόµων
κατάλληλο για την εξυηρέτηση και µεταφορά του συνεργείου εκτέλεσης των εργασιών
καθώς και του/των ειβλέοντα/ων του έργου.
Ότι διαθέτει άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος αό όου θα ροκύτουν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά
χωρητικότητα ατόµων κτλ) και σε ερίτωση µίσθωσης του
ααιτούµενου τεχνικού εξολισµού θα ροσκοµιστούν ειλέον ιδιωτικά συµφωνητικά
µίσθωσης των οχηµάτων µεταξύ του συµµετέχοντος και του ιδιοκτήτη τα οοία θα
ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την λήρη εκτέλεση αυτής.
Υεύθυνη ∆ήλωση του νόµιµου εκροσώου της διαγωνιζόµενης ειχείρησης στην
οοία θα αναλαµβάνει την ευθύνη και θα βεβαιώνει ότι εφόσον κηρυχτεί ανάδοχος, τα
οχήµατα ου ροσφέρονται ως εξολισµός θα διαθέτουν τις ααιτούµενες άδειες
κυκλοφορίας, εξοφληµένα τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια και τεχνικά δελτία ελέγχου
ΚΤΕΟ κατά την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών
Ότι διαθέτει τα ιστοοιητικά των χηµικών σκευασµάτων ου θα χρησιµοοιήσει κατά
την εκτέλεση της εργασίας.
Ότι διαθέτει κατά την εκτέλεση της εργασίας εξειδικευµένους ειστήµονες (τουλάχιστον
δυο) σύµφωνα µε την 3.7 αράγραφο της τεχνικής εριγραφής.
Ότι διαθέτει εµ=ειρία σε έργα καταολέµησης κουνουιών. Αυτό θα αοδεικνύεται
αό την κατάθεση σχετικών συµβάσεων σε έργα ελέγχου διάρκειας ενός έτους
τουλάχιστον.
4) Τα αραάνω δικαιολογητικά εκτός αό την εγγύηση συµµετοχής, µορεί να µην
υοβάλλονται µαζί µε την ροσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υηρεσία ου
διενεργεί την ροµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην
ροσφορά σχετικά µε αυτό.
Αν σε κάοια χώρα δεν εκδίδονται τα αραάνω ιστοοιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύτουν τις αραάνω εριτώσεις µορούν να αντικατασταθούν αό ένορκη δήλωση
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του ενδιαφερόµενου ου γίνεται ενώιον διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή
Συµβολαιογράφου.
Για τους αναδόχους ροµηθευτές ου στη χώρα τους δεν ροβλέεται αό το νόµο
ένορκη δήλωση, αυτή µορεί να αντικατασταθεί µε υεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του
γνησίου της υογραφής του δηλούντος αό αρµόδια δικαστική ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου.
Στις ανωτέρω εριτώσεις, µαζί µε την ένορκη βεβαίωση ή την υεύθυνη δήλωση
ροσκοµίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ου βεβαιώνει την
αδυναµία έκδοσης του αντίστοιχου ιστοοιητικού ή εγγράφου.
Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υεύθυνες δηλώσεις ρέει να έχουν εκδοθεί µέσα στο χρόνο ου
ροβλέεται για τα ιστοοιητικά, αντί των οοίων υοβάλλονται.
Εάν οι ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιρόσωό τους, υοβάλλουν,
µαζί µε την ροσφορά, συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση,
θεωρηµένη για το γνήσιο της υογραφής του αντιροσωευοµένου αό οοιαδήοτε
αρµόδια αρχή.
Τα δικαιολογητικά του αρόντος άρθρου δεν υάγονται στη διαδικασία της
αυτεάγγελτης αναζήτησης.
Οι υεύθυνες δηλώσεις ου ροβλέονται στη διακήρυξη ρέει να φέρουν σφραγίδα
της ειχείρησης, υογραφή του δηλούντος να εριέχουν γενικά τα στοιχεία ου ορίζει η
ισχύουσα νοµοθεσία και να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο της υογραφής αό αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Εφόσον υοβάλλεται αό εταιρεία, η υεύθυνη δήλωση ρέει να υογράφεται αό το
νόµιµο εκρόσωό της ή αό ρόσωο ου έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοό αυτό.
Οι υεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ου ροβλέονται στη διακήρυξη ρέει να
φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης αό την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης έως και την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Η αράλειψη ροσκόµισης έστω και ενός αό τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής ή
η ροσκόµιση δικαιολογητικών ου δεν ληρούν τις ααιτήσεις της διακήρυξης και του
νόµου, συνεάγεται τον υοχρεωτικό αοκλεισµό του ενδιαφερόµενου αό το
διαγωνισµό.
Αντί ρωτοτύων ή εικυρωµένων αντιγράφων, υοβάλλονται και γίνονται
υοχρεωτικά αοδεκτά ,σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4250/2014 :
- ευκρινή φωτοαντίγραφα των ρωτοτύων εγγράφων ου εκδόθηκαν αό τις υηρεσίες
και τους φορείς της ερ. α’ αρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 ή των ακριβών
αντιγράφων τους.
- ευκρινή φωτοαντίγραφα αό αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οοία έχουν
εικυρωθεί αό δικηγόρο ,
- ευκρινή φωτοαντίγραφα αό τα ρωτότυα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση
αό υηρεσίες και φορείς της ερίτωσης α' αρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 .
- ευκρινή φωτοαντίγραφα αό αντίγραφα εγγράφων ου έχουν εκδοθεί αό αλλοδαές
αρχές υό την ροϋόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν εικυρωθεί ρωτίστως αό
δικηγόρο (ερίτ.β αρ.2 άρθρο 11 Ν.2690/99, όως αντικαταστάθηκε αό την αρ. 2 του
άρθρου 1 του Ν. 4250/14).
ΑΡΘΡΟ 7 :Υ=εργολαβία
Ο ανάδοχος µορεί να αναθέσει οοιοδήοτε µέρος του έργου υεργολαβικά σε τρίτο
φυσικό ή νοµικό ρόσωο, µε την ροϋόθεση ότι αυτό έχει συµεριληφθεί στην
ροσφορά του.
Στη ερίτωση της ροηγούµενης αραγράφου οι διαγωνιζόµενοι ρέει να αναφέρουν
στην ροσφορά τους το τµήµα της σύµβασης ου ροτίθενται να αναθέσουν υό µορφή
υεργολαβίας και να υοδείξουν τον υεργολάβο, στον οοίο θα αναθέσουν την
υεργολαβική σύµβαση ροσκοµίζοντας υεύθυνη δήλωση του υεργολάβου, µε την
οοία αοδέχεται τη σύναψη της υεργολαβίας, αν και εφόσον αναδειχθεί ο
διαγωνιζόµενος ανάδοχος της σύµβασης. Για την υογραφή της σύµβασης ααιτείται η
ροσκόµιση του υεργολαβικού συµφωνητικού.

6

Αν ο ανάδοχος εικαλεστεί και αοδείξει σοβαρό λόγο για τον οοίο δεν είναι δυνατή η
ανάθεση της υεργολαβίας στον υοδειχθέντα υεργολάβο, µορεί να εγκριθεί αό το
∆ήµο η αντικατάστασή του µε άλλο ου έχει τα νόµιµα ροσόντα µετά αό εισήγηση της
Οικονοµικής Υηρεσίας. Σε κάθε ερίτωση την λήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του
έργου φέρει αοκλειστικά ο ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 8ο:Φάκελος Προσφοράς
1. Οι διαγωνιζόµενοι αραδίδουν την ροσφορά µέσα σε σφραγισµένο φάκελο στον
οοίο αναγράφεται:
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο λήρης τίτλος της αρµόδιας υηρεσίας ου διενεργεί την ροµήθεια (∆ΗΜΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ)
γ.Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Η εωνυµία του αοστολέα.
Προσφορές ου υοβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αοδεκτές. Μέσα στο φάκελο
ροσφοράς τοοθετούνται όλα τα σχετικά µε την ροσφορά στοιχεία και ειδικότερα :
Στον κυρίως φάκελο ροσφοράς τοοθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η
εγγύηση συµµετοχής. Η τεχνική εριγραφή καθώς και τα λοιά τεχνικά στοιχεία της
ροσφοράς τοοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε
την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦ ΡΑ".
Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς τοοθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
είσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
3. Σε ερίτωση ου τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου
όγκου, να τοοθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις
λοιές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
Οι ροσφορές δεν θα έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, ροσθήκες ή διορθώσεις και σε
ερίτωση ύαρξης οοιασδήοτε διόρθωσης αυτή ρέει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη αό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αραλαβής και
αοσφράγισης των ροσφορών ρέει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει τη διόρθωση,
να τη µονογράψει και να τη σφραγίσει. Η ροσφορά αορρίτεται όταν υάρχουν σ'
αυτή διορθώσεις ου κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ροσφορών την
καθιστούν ασαφή. Αντιροσφορές δεν γίνονται αοδεκτές.
Ο ροσφέρων θεωρείται ότι αοδέχεται λήρως και ανειφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά ερίτωση στην ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οοία τυχόν δεν αοδέχεται. Στην ερίτωση αυτή ρέει ο ροσφέρων να
αναφέρει στην ροσφορά του τους όρους της ροσφοράς ου είναι διαφορετικοί αό τους
όρους της διακήρυξης, ροκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της ροσφοράς
δεν γίνεται αοδεκτή αλλά αορρίτεται ως ααράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροοοίηση
ή αόκρουση όρου της διακήρυξης ή της ροσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται αό τον
ροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται αό την ειτροή διαγωνισµού, είτε ενώιον της είτε
ύστερα αό έγγραφο της υηρεσίας. Αό τις διευκρινίσεις ου δίνονται σύµφωνα µε τα
αραάνω, λαµβάνονται υόψη µόνο εκείνες ου αναφέρονται στα σηµεία ου
ζητήθηκαν.
4. Οι ροσφορές υογράφονται αό τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους ή τους νόµιµους
εκροσώους τους. Οι ροσφορές των κοινοραξιών ρέει να είναι υογεγραµµένες
αό όλους τους κοινορακτούντες και αν ρόκειται για εταιρείες αό τους νόµιµους
εκροσώους τους.
5. Σε όλες τις δηµορασίες οι ενδιαφερόµενοι αρίστανται µόνον αυτοροσώως.
Οι ανώνυµες εταιρείες εκροσωούνται αό µέλος του διοικητικού τους συµβουλίου ή
αό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ρόσωο.
Οι εταιρείες εριορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες
εκροσωούνται αό το διαχειριστή τους ή αό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο ρόσωο.
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Οι ροσφορές των κοινοραξιών, κατατίθενται αό όλα τα µέλη αυτών, αυτοροσώως ή
αό κοινό εκρόσωο, ου ορίζεται µε συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο. Κανείς δεν
µορεί, στην ίδια δηµορασία, να εκροσωήσει ερισσότερες αό µια εταιρείες ή
κοινοραξίες. Είσης, δεν µορεί ο εκροσωών ή το µέλος διοικητικού συµβουλίου
συµµετέχουσας εταιρείας να συµµετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε µια τέτοια
ερίτωση αοκλείονται όλες αυτές οι ολλαλές ροσφορές, εκτός αν αοσυρθούν αό
τους ενδιαφερόµενους όλες οι υόλοιες ροσφορές λην µίας.
∆εν µορεί είσης να συµµετάσχει στη δηµορασία για δικό του λογαριασµό, υάλληλος
εταιρείας ου συµµετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύµβουλοι, ου αµείβονται αό αυτή µε
µισθό ή µε κάοιον άλλον τρόο.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Χρόνος ισχύος των =ροσφορών
1.Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ροµηθευτές για 120 ηµέρες αό την ηµέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο ου αοδέχθηκαν να
αρατείνουν την ροσφορά τους.
2.Προσφορά ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ροβλεόµενου αό την διακήρυξη,
αορρίτεται ως ααράδεκτη.
3.Η ισχύς της ροσφοράς µορεί να αρατείνεται, εφόσον ζητηθεί αό την υηρεσία,
ριν αό την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ροβλεόµενο
αό την διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Προσφερόµενη Τιµή
1. Η ροσφορά ρέει, µε οινή αοκλεισµού, να καλύτει το σύνολο των εργασιών
όως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 2 της αρούσης για να µορούν να συντονιστούν
µε τον λειτουργικότερο και οικονοµικότερο τρόο ροκειµένου να ειτευχθεί άρτια η
υλοοίηση του συνολικού έργου.
2.Η οικονοµική ροσφορά των διαγωνιζόµενων θα αναφέρει αναλυτικά τιµή µονάδας
χωρίς Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικώς και ολογράφως ανά εργασία ως και το συνολικό
κόστος των εργασιών. Τυχόν ειλέον ροσφερόµενες υηρεσίες αό τις ελάχιστα
ααιτούµενες και τιθέµενοι όροι θα αναγραφούν χωριστά στην ροσφορά τους .
ΑΡΘΡΟ 11ο : Έλεγχος δικαιολογητικών-τεχνικής =ροσφοράς
Μετά την λήξη της ροθεσµίας υοβολής ροσφορών ,το αρµόδιο όργανο αραλαβής και
αοσφράγισης ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αοσφράγισης των ροσφορών
ου κατατέθηκαν. Προσφορές ου υοβάλλονται στο αραάνω όργανο µετά την έναρξη
διαδικασίας αοσφράγισης δεν αοσφραγίζονται αλλά αραδίδονται στην υηρεσία για
ειστροφή, ως εκρόθεσµες
Η αοσφράγιση γίνεται µε την αρακάτω διαδικασία: Αοσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής ροσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται αό
το αραάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς. Ο
φάκελος της οικονοµικής ροσφοράς δεν αοσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται αό το αραάνω όργανο µέχρι να κριθεί η ροσφορά εάν είναι σύµφωνη
µε την τεχνική εριγραφή της διακήρυξης.
Μετά την αοσφράγιση των ροσφορών το αραάνω όργανο ροβαίνει στην
καταχώρηση αυτών ου υοβάλλουν ροσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών ου
υέβαλαν σε ρακτικό το οοίο υογράφει και σφραγίζει.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Α=οσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών
1. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των ροσφορών ου έγιναν δεκτές κατά τον
έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών ροσφορών, αοσφραγίζονται κατά σειρά
αό την ειτροή και οι ροσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια.
2. Προσφορές ου δεν έχουν την υογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους
όρους της διακηρύξεως αορρίτονται.
ΑΡΘΡΟ 13ο:Κατακύρωση α=οτελέσµατος διαγωνισµού
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Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός ου ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των
εργασιών. Σε ερίτωση ου ερισσότεροι του ενός έχουν ροσφέρει την ίδια χαµηλότερη
τιµή γίνεται κλήρωση µεταξύ αυτών.
Η αξιολόγηση και σύγκριση των ροσφορών θα γίνει βάσει της δαάνης για το σύνολο
των εργασιών .
Ανάδοχος αναδεικνύεται αυτός, αό την ροσφορά του οοίου ροκύτει, το συνολικό
χαµηλότερο κόστος.
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται αό την Οικονοµική ειτροή, µέσα σε δέκα
ηµέρες αό τη λήξη της ροθεσµίας για την υοβολή ενστάσεων.
Η κατακυρωτική αόφαση υοβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε
αµέσως εκτελεστή.
ΑΡΘΡΟ 14ο: Ενστάσεις
Οι ενστάσεις κατά της δηµορασίας, κατατίθενται στην ειτροή ου διενέργησε τη
δηµορασία στο ∆ήµο, µέχρι την εόµενη αό τη διεξαγωγή της δηµορασίας εργάσιµη
ηµέρα. Οι ενστάσεις ου κατατέθηκαν στον ∆ήµο ρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται
αυθηµερόν στην ειτροή ου διενήργησε τη δηµορασίας.
Για τις ενστάσεις αοφαίνεται η Οικονοµική Ειτροή.
ΑΡΘΡΟ 15ο: Υ=ογραφή σύµβασης
Ο ανάδοχος εργασίας, µετά την κατά το νόµο έγκριση του αοτελέσµατος αυτής,
υοχρεούται να ροσέλθει σε ορισµένο τόο και χρόνο όχι µικρότερο των 5 ηµερών ούτε
µεγαλύτερο των 10 ηµερών για την υογραφή της σύµβασης ροσκοµίζοντας την
αντίστοιχη εγγυητική καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 16ο: Εγγυήσεις
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται αό ιστωτικά ιδρύµατα ου
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωαϊκής Ένωσης ή του Ευρωαϊκού
Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµορίου, ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μορούν, είσης, να εκδίδονται
αό το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να αρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
οσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυωµένα στην Ελληνική γλώσσα
θα συνοδεύονται αό είσηµη µετάφραση.
Στην ερίτωση υοβολής γραµµατίου σύστασης αρακαταθήκης υέρ του ∆ήµου στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το εριεχόµενο της αρακαταθήκης ρέει να
αναφέρει ότι διέεται αό τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 και του Π∆
28/80.
∆εν ειτρέεται η κατάθεση εγγυήσεων ου έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.
Σε ερίτωση ένωσης ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της
ένωσης και εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύτει τις υοχρεώσεις όλων των µελών.
Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- Κάθε ροσφορά θα συνοδεύεται υοχρεωτικά αό εγγύηση συµµετοχής υέρ του
συµµετέχοντος για οσό ου θα καλύτει (2%) δύο τοις εκατό του ροϋολογισµού της
µελέτης µη συµεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ήτοι 536,60Ευρώ.
- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες,
ροσµετρούµενες αό την ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υοβολής ροσφορών,
ήτοι 150 ηµερολογιακές ηµέρες αό την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
- Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα αό το όργανο ου θα την εκδώσει, ρέει να
εριλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι αευθύνεται στο
∆ήµο Αγρινίου, τον αριθµό της εγγύησης, το οσό ου καλύτει , τον χρόνο ισχύος και
την λήρη εωνυµία και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υέρ του οοίου εκδίδεται.
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- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την ροσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα
αορρίτονται ως ααράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υ’ όψιν.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- Ο ροµηθευτής στον οοίο θα γίνει η κατακύρωση της ροµήθειας, υοχρεούται να
καταθέσει ρο ή κατά την υογραφή της σχετικής σύµβασης , εγγύηση καλής εκτέλεσης
για οσό ίσο µε το 5% εί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υολογίζεται ο ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 17ο:Τρό=ος =ληρωµής
Η ληρωµή θα γίνει τµηµατικά µετά αό την αράδοση εργασίας, ύστερα αό σύνταξη
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και αφού εισυνάτονται στο χρηµατικό ένταλµα τα
δικαιολογητικά ου ααιτούνται κατά το νόµο.
Σηµειώνεται ότι σε ερίτωση ου έχει καταλογιστεί οινική ρήτρα εις βάρος του
ανάδοχου εξαιτίας συµβατικής αράλειψης, αυτή θα αφαιρείται αό το οσό της οικείας
ιστοοίησης και η διαφορά θα αοτελεί το τελικά ιστοοιούµενο ρος ληρωµή οσό.
Είσης όσο αναφορά τον τρόο ληρωµής ισχύουν οι διατάξεις της υοαρ.Ζ.14 του Ν.
4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α') αό την έναρξη ισχύος του ν.4152/13. Οι
διατάξεις του .δ. 166/2003 (Α' 138) όµως αραµένουν ισχυρές για τις συµβάσεις ου
υογράφηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του. Η ισχύς των διατάξεων της αραγράφου Z
αρχίζει αό 16 Μαρτίου 2013. (υοαρ. Ζ. 14 και Ζ.15 του Ν.4152/2013)
ΑΡΘΡΟ 18ο: Κρατήσεις
Κατά την εξόφληση των τιµολογίων του ροµηθευτή ου θα αναδείξει ο διαγωνισµός θα
γίνονται οι εξής κρατήσεις (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία) :
• Φόρος υηρεσιών σε οσοστό 8%
• Υέρ Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων κράτηση ύψους 0,10% η οοία
υολογίζεται εί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε
συµληρωµατικής σύµβασης
Οι αραάνω κρατήσεις υολογίζονται εί της καθαρής αξίας των τιµολογίων .
ΑΡΘΡΟ 19ο:∆ηµοσίευση διαγωνισµού
Η ερίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δύο ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία
Νοµαρχιακές Εφηµερίδες καθώς και στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ίνακα
ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα αοσταλεί σε ειµελητήρια και λοιούς φορείς. Τα
έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι σχετικές αοδείξεις
ληρωµής ροσκοµίζονται ααραίτητα κατά την υογραφή της σύµβασης. Η
διακήρυξη
του
διαγωνισµού
θα
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
του
∆ήµου(www.cityofagrinio.gr).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ
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