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ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
Ο Δήμος Φαιστού προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια διαφόρων ειδών
μηχανογράφησης τόνερς και μελανιών για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου
Φαιστού, προϋπολογισμού 14.992,84 €, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ετήσιες λειτουργικές ανάγκες
των Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται
στην εμπορία σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους.
2.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής /Στοιχεία Επικοινωνίας
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πάροδος Λ. 25ης Μαρτίου 1

Πόλη

ΜΟΙΡΕΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

70400

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο

28923-40236

Φαξ

28923-40213

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies@0466.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Μ. Πηρουνάκη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.dimosfestou.gr

3. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας:
Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας, όπως αναφέρονται στην με αριθμό 07/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης
Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.
4.

Είδος διαδικασίας διενέργειας της προμήθειας/Θεσμικό πλαίσιο διενέργειας της προμήθειας:

Η προμήθεια θα διενεργηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 και της
περίπτωσης 31 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με:
1.
2.
3.

4.

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως προστέθηκε με την αρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄).
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/23.02.2007 τεύχος Α΄)
και ιδίως την παρ. 6 της με αριθμό Εγκυκλίου 25 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
& Αποκέντρωσης.
Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, και ιδίως της περίπτωσης
31 του άρθρου 2, του άρθρου 118 και των άρθρων
16,120,38,200 έως 215, 221.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

5.

Η κατευθυντήρια οδηγία 20 (Απόφαση 42/30-05-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων) με ΑΔΑ:ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5 με θέμα «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων».
Οι διατάξεις του άρθρου 104 «Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής Οψιγενείς μεταβολές» του Ν.
4412/2016.
Οι διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 περ. 86 του
Ν. 4441/2016 (227 Α’), στις οποίες αναφέρεται ότι για την απευθείας ανάθεση του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης της παραγράφου 2 του
άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το Τ.Ε.Υ.Δ. με την με αριθμό 158/2016
(Β’ 3698) Απόφαση της Αρχής (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
Η κατευθυντήρια οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων) με ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι διατάξεις της με αριθμό Υ.Α. 57654/23-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄).
Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1274/02-02-2018 (ΑΔΑΜ:18REQ002788158) Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού
για την δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης πίστωσης ύψους των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.)
νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της
ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός &
Κοινοτικός Κώδικας .
Την με αριθμό 42/2018 (ΑΔΑ:6Ω57ΩΗ1-13Ε) (ΑΔΑΜ:18REQ002788269) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού για την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση πίστωσης
ποσού των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0003 με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων ειδών
μηχανογράφησης (μελανιών, τόνερ κ.λ.π.) νέων ή ανακατασκευασμένων» κατά εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του N. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας .
Την με αριθμό 71/02-02-2018 (ΑΔΑ:ΨΕΖΚΩΗ1-7ΜΕ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εκδοθείσα
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού για την έγκριση
δέσμευσης πίστωσης ύψους των 15.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6613.0003 με τίτλο
«Προμήθεια
διαφόρων
ειδών
μηχανογράφησης
(μελανιών,
τόνερ
κ.λ.π.)
νέων
ή
ανακατασκευασμένων»
κατά εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος
του προϋπολογισμού» του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’ ) ΔΚΚ.
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 07/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας &
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού, την Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών:

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 22/03/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. (λήξη επίδοσης
προσφορών), είτε ιδιόχειρος είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου
Φαιστού στη διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ. 70400 Μοίρες , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης:
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dimοsfestou.gr στην διαδρομή:
Νέα - Ανακοινώσεις θα αναρτηθεί μαζί με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς και η με αριθμό
07/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού με τίτλο
«προμήθεια διαφόρων ειδών μηχανογράφησης τόνερς και μελανιών για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και
φαξ του Δήμου Φαιστού» καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
6. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών:
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται τέτοιες.
Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά
δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102
του Ν.4412/2016.
Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο ή μέρος των ζητούμενων ειδών της
προμήθειας.
7.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α)
& β) του άρθρου 72 του Ν 4412/2016.
Απαιτείται από τον ανάδοχο για κάθε παραδιδόμενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) η «Εγγύηση
καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, περιόδου
εγγυήσεως τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή
το δελτίο αποστολής.
8. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης προμήθειας - Παροχή Διευκρινίσεων:
Πληροφορίες δίνονται από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Φαιστού , τηλέφωνο 28923 40236, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
9.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (άρθρο 80 του Ν.
4412/2016):
Προκειμένου να μη συντρέχουν οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη
συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , με
την προσφορά του ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να προσκομίσει κατά την υποβολή της
προσφοράς τα σχετικά πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού , ήτοι :
Α) Όταν η αναθέτουσα αρχή αποδείξει, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή είναι
γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για τις περιπτώσεις α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ)
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και
άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: Απόσπασμα
Ποινικού Μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας. Η υποχρέωση αυτή αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία (περίπτωση β) της παραγράφου
2 του
Ν.
4412/2016): Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Γ) Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός
φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία (περίπτωση α) της
παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016): Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως
άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016, ήτοι η αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης ή καταβολή φόρων όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1
και 2 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73. Οι επίσημες
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν
οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
Δ) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (παράγραφος 2
του άρθρου 75 «Κριτήρια επιλογής» του Ν. 4412/2016): Πιστοποιητικό/Βεβαίωση εγγραφής σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής
τους, πρόσφατα ενημερωμένο, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό
επάγγελμα τους το οποίο θα είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της
παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. Εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών
θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.
10.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου και θα συναφθεί η σχετική σύμβαση
προμήθειας.
11. Ανακοίνωση ανάθεσης / Σύμβασης
Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης καλείται ο προμηθευτής να προσέλθει σε ορισμένο τόπο
και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως
ορίζεται στο Ν. 4412/2016.
Η διαδικασία για την σύναψη της σύμβασης θα είναι η απευθείας ανάθεση μετά από συλλογή
σφραγισμένων προσφορών και μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
12. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών:
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά με έξοδα του αναδόχου στην έδρα του Δήμου
Φαιστού στις Μοίρες εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
13. Παραλαβή υλικών
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 221.
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με μακροσκοπική εξέταση.
14. Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των ειδών, την κράτηση 0,06% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (όπως αντικαταστάθηκε το έβδομο εδάφιο του άρθρου 4 παρ.3
του Ν.4013/2011), την κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (σύμφωνα
με την ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β')),τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος και

κάθε νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α. βαραίνει το Δήμο.
15.

Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή της αξίας του αντικειμένου της προμήθειας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της
αξίας του μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Τιμολόγιο του Προμηθευτή.
Β) Πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό
προσκόμισης των ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής των ειδών στην αποθήκη του Δήμου.
Δ)
Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
16. Διάρκεια της σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης κατά έξι (6) μήνες σε
περίπτωση που δεν έχει απορροφηθεί το συμβατικό ποσό.
17.

Αυξομείωση των ποσοτήτων:

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές υπό την έννοια ότι δεν είναι δυνατό
να προβλεφθούν οι ακριβείς ποσότητες που θα χρειαστεί να προμηθευτεί ο Δήμος. Ο Δήμος Φαιστού
διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης
ανάλογα με τις ανάγκες σε αναλώσιμα που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης χωρίς να
υπερβεί το συνολικό ποσό της σύμβασης.
18. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β)
Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
α.α.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

