ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
Πληροφορίες: Στ. Κοσκινίδη
Τηλ. 2105537 246
Fax: 2105537 268
Email:prom2@elefsina.gr

∆ήµος Ελευσίνας, 31/10/2019
Α. Π.: οικ. 16864

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Με την παρούσα πρόσκληση σας γνωρίζουμε είναι αναγκαία η προμήθεια χονδρού ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση
προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων για τη χειμερινή περίοδο 2019- 2020. Οι ποσότητες αλατιού θα χρησιμοποιηθούν, σε περιόδους
χιονοπτώσεων ή παγετού, για την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων στο οδικό δίκτυο ευθύνης του Δήμου καθώς και για την ασφαλή
κυκλοφορία πεζών εντός του αστικού ιστού, σε σχολικές μονάδες, παιδικούς σταθμούς, εκκλησίες, πεζοδρόμια κ.λπ.

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την
εταιρεία σας και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του
αποστολέα απαραιτήτως αλλά και τα εξής :

Προς
Δήμο Ελευσίνας
Δήμητρος & Χατζηδάκη 41
ΤΚ 19200 Ελευσίνα
Τμήμα Προμηθειών
Υποβολή προσφοράς με θέμα « Προμήθεια χονδρού αλατιού για τυχόν χιονοπτώσεις »
Προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η

8η / 11 / 2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που

ακολουθεί:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.6699.0018
Αρ. Μελέτης: 123/ 2019

Προμήθεια χονδρού αλατιού για τυχόν χιονοπτώσεις
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα περιγραφή αφορά προμήθεια χονδρού ακατέργαστου αλατιού για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων
ή παγετού για τη χειμερινή περίοδο 2019- 2020. Οι ποσότητες αλατιού θα χρησιμοποιηθούν σε περιόδους χιονοπτώσεων ή παγετού,
για την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων στο οδικό δίκτυο ευθύνης του Δήμου καθώς και για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών εντός του
αστικού ιστού, σε σχολικές μονάδες, παιδικούς σταθμούς, εκκλησίες, πεζοδρόμια κ.λπ.
Το προϊόν θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας χωρίς προσμίξεις ξένων σωμάτων και πρέπει να
είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα :
α. υψηλής περιεκτικότητας σε NaCl ( NaCl > 99% επί ξηρού δείγματος ) και
β. ειδικής κοκκομετρίας ( 1mm < d < 5 mm σε ποσοστό 80 % περίπου)
Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την προσφορά του πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω προδιαγραφές.
Η μεταφορά θα γίνει με μεταφορικά μέσα και έξοδα του προμηθευτή.
Η παράδοση θα γίνει τμηματικά στη διάρκεια της σύμβασης στα συνεργεία του δήμου (Ελευσίνα και Μαγούλα), ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες Ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και βαρύνει τον κωδικό
20.6699.0018.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενδ. Τιμή

Συν. Ενδ.

Μον.(€)

Τιμή
χωρίς

Μονά ΠοσόΑ/Α Περιγραφή Αγαθού
1.

Χονδρό αλάτι

CPVS

-δα

34927100-2 TMX

(συσκευασία 25Kg)
2.

Χονδρό αλάτι

ΦΠΑ(€)

τητα

Συν. Ενδ. Τιμή με
ΦΠΑ(€)

ΦΠΑ(€)

380

2,60

988,00

237,12

1225,12

40

76,10

3.044,00

730,56

3.774,56

ΣΥΝΟΛΟ

4.032,00

967,68

4.999,68

34927100-2 ΤΜΧ

(συσκευασία big bagπερίπου 1tn)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο των υπηρεσιών
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ακατέργαστου χονδρού αλατιού για την αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής (παρ.2,άρθρο
86 του Ν.4412/16).
Η προμήθεια, λόγω του ύψους του προϋπολογισμού, θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 118 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις
H προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
β) του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης).
γ) του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
δ) της παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
δ) Τιμολόγιο – Τιμές Εφαρμογής
ΑΡΘΡΟ 4ο: Προσφορές
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την προμήθεια ακατέργαστου χονδρού αλατιού για
την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή
την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση
προμήθειας των ανταλλακτικών και αναλωσίμων. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κι αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Ο κάθε προμηθευτής θα υποβάλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 5ο: Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας ακατέργαστου χονδρού αλατιού για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων μετά την
κατά τον νόμο έγκριση της ανάθεσης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Πληρωμή
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την κάθε παραλαβή των προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου/ων
Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ
147/8-8-16 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, ειδική
πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως
μικρότερη των δέκα ημερών.
Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την
εμπρόθεσμη εκτέλεση της προμήθειας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, ως την παραλαβή των υπηρεσιών. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Ελαττωματικά/ακατάλληλα αγαθά
Ελαττωματικά ή ακατάλληλα αγαθά επιστρέφονται με την υποχρέωση να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο με τα πρέποντα,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της
διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εξοφλητικός λογαριασμός
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή του συνόλου των προς προμήθεια αγαθών.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης
Η παράδοση των αγαθών θα γίνει εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, το οποίο θα έχει διάρκεια
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του. Η παράδοση θα γίνει στα συνεργεία του δήμου (Ελευσίνα και Μαγούλα).
ΑΡΘΡΟ 12ο: Παραλαβή
Η παραλαβή των αγαθών διενεργείται από τον Δήμο παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από
τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την πλήρη ή τη μερική απόρριψη αυτών ή την
αποκατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της οριζόμενης
προθεσμίας, ο Δήμος Ελευσίνας δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και
κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην εμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου
τομέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και
εκμεταλλεύσεις από βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην
άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.
Εφ’ όσον τα αγαθά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 14o : Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Oι οικονομικοί φορείς με την κατάθεση της προσφοράς τους δεσμεύονται ότι θα καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 73 του Ν.4412/2016:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές,

στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Με την παράγραφο 7αγ του άρθρου 43 του ν.4605/2019 ( ΦΕΚ 52Α’ ) με την οποία προστέθηκε β’ εδάφιο στην παρ. 9 του
άρθρου 80 του ν.4412/2016 παρέχεται η δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να αρκούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης αντί
ποινικών μητρώων σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 2.500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως 20.000,00 ευρώ χωρίς
ΦΠΑ.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού
προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016
(«Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε

περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του παρόντος.»)
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος.
δ. Το αρχικό καταστατικό, αν πρόκειται για εταιρεία και όλες τις τροποποιήσεις αυτού.
ε. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου εφόσον το καταστατικό είναι έκδοσης μεγαλύτερο του τελευταίου τριμήνου.
ε. Βεβαίωση επαγγελματικού επιμελητηρίου.
στ. Έναρξη δραστηριοτήτων από taxisnet ( Δ.Ο.Υ.)
ΑΡΘΡΟ 14ο: Χρόνος πληρωμής
Σύμφωνα με τον Ν.4152/2013 ( ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013 ) και την υποπαράγραφο ζ.5 (''συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων &
δημοσίων αρχών'' άρθρο 4 οδηγίας 2011/7) η προθεσμία εξόφλησης του τιμολογίου δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές
ημέρες εφόσον έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα νομιμά δικαιολογητικά από τον προμηθευτή για την εξόφληση του ( π.χ.
ασφαλιστική ενημερότητα , φορολογική ενημερότητα κ.λπ.).
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Στυλιανή Koσκινίδη

