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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.

Την παρ. 2 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06
Την παρ. 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06
Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ
Την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 112/B)
Τον προϋπολογισμό της επιχείρησης, στον Κ.Α. 7221.0001, στον οποίο προβλέπεται πίστωση
29.470,80 ευρώ για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθων)
6. Την ανάγκη της επιχείρησης για την προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών
7. Την 4/2014 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καταρτίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω
αγαθών:

Α/Α
1

2

ΕΙΔΟΣ
Τεχνητοί
Κυβόλιθοι από
σκυρόδεμα
Τεχνητοί
Κυβόλιθοι από
σκυρόδεμα
έγχρωμα

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

τ.μ.

2.800

7,20€

20.160,00€

τ.μ.

500

7,60€

3.800,00€

ΣΥΝΟΛΟ

23.960€

ΦΠΑ 23%

5.510,80€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

29.470,80€

Β) Καθορίζει τους εξής όρους του διαγωνισμού:
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 - 11:00
(λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Μαλεβιζίου, ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοί στο διαγωνισµό

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’
όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
Α ρ θ ρ ο 3ο
Τεχνικές προδιαγραφές
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Α ρ θ ρ ο 4ο
Δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµο
Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει επί λέξη:
«λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, τους
οποίους αποδεχόμαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί
διάρκειας ισχύς προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισµού και
ότι η προσφερόμενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας καθώς και ότι δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή µας από διαγωνισµό του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. και ότι δεν υφίστανται
νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης»
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν.
2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του
Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
3) Πιστοποιητικό του οικείου (βιομηχανικού ή βιοτεχνικού ή εμπορικού) Επιμελητηρίου µε το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
4) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό, αναγνωρισμένης τράπεζας ίση με το 5% του
προϋπολογισμού της εργασίας (χωρίς ΦΠΑ). (Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον
οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης
εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης).
Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
α) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα
περιέχει:
1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισµό (Άρθρο 4)
2.Τις Τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες.
3.Σφραγισµενο φάκελο µε την οικονομική προσφορά.
β) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση Πλατεία Μιχάλη
Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71 414, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού ή να
κατατίθενται την ημέρα του διαγωνισμού από τις 10:00 έως 11:00. Μετά το πέρας του ανωτέρω
χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς
διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
δ) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών
και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την
αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά έτσι ώστε να τ' ακούν όλοι οι
ενδιαφερόμενοι.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ' αυτού ο αύξοντας
αριθµος.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του
διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική.
Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.
Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για ποιους
λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους µε τον σφραγισμένο
φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων που έγιναν
δεκτές στο διαγωνισμό και ανακοινώνονται οι τιμές μεγαλόφωνα.

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους
της διακήρυξης απορρίπτονται.
Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιμηθούν, η σε κάποιο
σηµείο δεν είναι σύµφωνες προς τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά τη
διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.
Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισµού. Η
κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Τιµές προμήθειας – Κρατήσεις
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιµές του
ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται µε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και την κράτηση για φόρο
εισοδήματος, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει την επιχείρηση.

1.
2.
3.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 30 ηµερών, το οποίο
υπολογίζεται από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που
αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.
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.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται τμηματικά από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι
και την 31η του μήνα Οκτώβρη, του έτους 2014, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ο προμηθευτής δεσμεύεται για την έγκαιρη παράδοση των υπό προμήθεια ειδών. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια, με τον τρόπο που θα
ορίζονται από την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, ανάλογα με τις ανάγκες της και εντός 10
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας των υλικών.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης προμήθειας εφαρμόζονται όσα αναφέρονται στα άρθρα 27-29-33 της αρ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και σύμφωνα με το άρθρο 35 κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σε κατά τόπους που θα ζητηθεί από τον προμηθευτή υπογράφοντας
στα Δελτία Αποστολής οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Θα γίνεται
μακροσκοπικός έλεγχος και σε περίπτωση που η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους
της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί σε αντικατάσταση
τους, χωρίς καμία επιβάρυνση της επιχείρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 29 της αρ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών).
Για την διαπίστωση των παραπάνω η επιχείρηση δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη
και ευθύνη του προμηθευτή σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια.
Η Δημοτική Επιχείρηση μπορεί να μην ζητήσει την προμήθεια όλης της ποσότητας που αναφέρεται στον
προϋπολογισμό, χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.
Αρθρο9 ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση που την ίδια ημέρα με την υπογραφή της σύμβασης, εκδοθεί το τιμολόγιο πώλησης και
γίνει ταυτόχρονα η παράδοση του προμηθευόμενου είδους και παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή,
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την παραλαβή των
υλικών, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ά ρ θ ρ ο 11ο:
Λήψη Πληροφοριών
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τα γραφεία της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. κατά τις εργάσιμες ηµέρες
και ώρες 10:00 - 14:00. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχάλη Κατσαμάνη, έναντι Δημαρχείου Μαλεβιζίου.
Τηλέφωνο: 2810 822233, 2811 759505, FAX: 2810 822123.
Ά ρ θ ρ ο 12ο
Δημοσίευση
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης : www.maedim.gr και του
Προγράμματος Δι@ύγεια».
Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνει τον προμηθευτή που θα
ανακηρυχθεί ανάδοχος (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 3548/2007).
Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Παπαδομανωλάκης
Εμμανουήλ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι)
1. Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα
Γενικά ισχύει η ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές)
α) Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 197-1:2000 "Cement - Part
1:Composition, specifications and conformity criteria for common cements --Τσιμέντο. Μέρος
1:Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα"
β) Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε
τσιμέντο καθορίζεται σε 370kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η τήρηση της ανωτέρω
ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις περιπτώσεις που α) η
προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος με βάση την μελέτη συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή β) η εφαρμογή της
προδιαγραφόμενης, από την προδιαγραφή αυτή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε
τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κυβόλιθων αντοχής ανώτερης από την απαιτούμενη.
γ) Οι κυβόλιθοι θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1338:2003 (Concrete paving blocks Reacquirements and test methods -- Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου
προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι θα πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM
C939-01
Οι κυβόλιθοι που θα διατεθούν θα είναι διαφόρων απλών σχημάτων και διαστάσεων και με ελάχιστο
ύψος 6cm
2. Τεχνητοί κυβόλιθοι έγχρωμοι
Γενικά ισχύει η ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00 (Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές)
α) Το τσιμέντο θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 197-1:2000 "Cement - Part
1:Composition, specifications and conformity criteria for common cements --Τσιμέντο. Μέρος
1:Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα"
β) Ανεξάρτητα της κατηγορίας του σκυροδέματος, η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε
τσιμέντο καθορίζεται σε 370kg τσιμέντου ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Η τήρηση της ανωτέρω
ελάχιστης περιεκτικότητας σε τσιμέντο είναι υποχρεωτική ακόμη και στις περιπτώσεις που α) η
προδιαγραφόμενη από την μελέτη κατηγορία σκυροδέματος με βάση την μελέτη συνθέσεως του
Αναδόχου δύναται να επιτευχθεί με μικρότερη περιεκτικότητα τσιμέντου, ή β) η εφαρμογή της
προδιαγραφόμενης, από την προδιαγραφή αυτή, ελάχιστης περιεκτικότητας του σκυροδέματος σε
τσιμέντο, έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή κυβόλιθων αντοχής ανώτερης από την απαιτούμενη.
γ) Οι κυβόλιθοι θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1338:2003 (Concrete paving blocks Reacquirements and test methods -- Κυβόλιθοι από σκυρόδεμα - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής
δ) Στην τελευταία στρώση χρησιμοποιείται έγχρωμο τσιμέντο (Το χρώμα θα επιλεγεί από την Υπηρεσία)
Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεμα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου
προβλέπεται κυκλοφορία οχημάτων ή όχι θα πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM
C939-01
Οι κυβόλιθοι που θα διατεθούν θα είναι διαφόρων απλών σχημάτων και διαστάσεων και με ελάχιστο
ύψος 6cm
Η Μεταφορά να περιλαμβάνεται στην τελική προσφορά.

