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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016)

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Ο Δήμος Λαρισαίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 603/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να
προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ,
κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147),  για την  ‘’Προμήθεια αντισηπτικών’’, για την
κάλυψη αναγκών των διευθύνσεων του Δήμου Λαρισαίων, προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19,  προϋπολογισμού  28.832,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 την Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού"(ΦΕΚ Α’42/25-02-
2020), στο άρθρο τρίτο της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων,

 την Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του"(ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), στα άρθρα 8, 10, 12,
13, 14 και 16 της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων,

 την Π.Ν.Π."Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19" (ΦΕΚ Α’64/14-03-2020), στα άρθρα δεύτερο, τρίτο, έβδομο, δωδέκατο, δέκατο όγδοο, εικοστό
τέταρτο,  εικοστό  έκτο,  εικοστό  έβδομο και  τριακοστό  της  οποίας  περιλαμβάνονται  διατάξεις,  με  τις
οποίες ρυθμίζονται ζητήματα δημοσίων συμβάσεων,

 την  Π.Ν.Π.  "Κατεπείγοντα  μέτρα  για  την  αντιμετώπιση  των  συνεπειών  του  κινδύνου  διασποράς  του
κορωνοϊού  COVID-19,  τη  στήριξη  της  κοινωνίας  και  της  επιχειρηματικότητας  και  τη  διασφάλιση  της
ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης"(ΦΕΚ A’68/20-03-2020), στα άρθρα δέκατο
τέταρτο, τριακοστό τέταρτο, τριακοστό πέμπτο, τριακοστό έβδομο, τεσσαρακοστό τέταρτο, πεντηκοστό
πρώτο, πεντηκοστό ένατο,  εξηκοστό,  εξηκοστό τέταρτο και  εξηκοστό πέμπτο της  οποίας  ρυθμίζονται
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων,
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 την Π.Ν.Π.  "Μέτρα αντιμετώπισης της  πανδημίας  του κορωνοϊού COVID-19 και  άλλες  κατεπείγουσες
διατάξεις"(ΦΕΚ  Α’75/30-03-2020),  στα  άρθρα  δέκατο  πέμπτο,  εικοστό  έκτο,  τριακοστό  τέταρτο,
τεσσαρακοστό,  τεσσαρακοστό  τρίτο,  τεσσαρακοστό  τέταρτο,  τεσσαρακοστό  πέμπτο,  πεντηκοστό,
πεντηκοστό  πέμπτο,  εξηκοστό  δεύτερο,  εξηκοστό  πέμπτο  της  οποίας,  περιλαμβάνονται  διατάξεις
δημοσίων συμβάσεων, 

 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού  της  διάδοσής  του»  (A΄  55)  και  γ)  της  από  14.3.2020  Π.Ν.Π.  «Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄  64) και άλλες
διατάξεις. 

 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10-04-2020) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,  τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.

 την Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (ΦΕΚ Α’ 84/13-04-2020), στο άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο
της οποίας περιλαμβάνονται κατ’ εξαίρεση διατάξεις δημοσίων συμβάσεων,

 την Π.Ν.Π. " Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα”(ΦΕΚ Α’ 90/01-05-
2020),

 του  ν.  4690/2020  (ΦΕΚ  Α’  104/30-05-2020)  Κύρωση:  α)  της  από  13.4.2020  Π.Ν.Π.  «Μέτρα  για  την
αντιμετώπιση  των  συνεχιζόμενων  συνεπειών  της  πανδημίας  του  κορωνοϊού  COVID-19  και  άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.

 την Π.Ν.Π.  "Επείγουσες ρυθμίσεις  αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. " (ΦΕΚ Α’ 157/10-08-2020),

 την Π.Ν.Π. “Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας  και  την  πρόσληψη  προσωπικού  καθαριότητας  των  σχολικών  μονάδων,  τη  στήριξη  των
τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη  των  πλημμυροπαθών  της  Εύβοιας  που  επλήγησαν  κατά  τις  πλημμύρες  της  8ης  και  9ης
Αυγούστου 2020 (ΦΕΚ A’ 161/22.08.2020),

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του  ν.  4314/2014  (Α'  265), “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο,  τροποποίηση του ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν.  4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των

άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με

αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

 το υπ. αρ. πρωτ.  42032/16.10.2020  έγγραφο του Αυτοτελές  Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας  για την
προμήθεια  αντισηπτικών για την κάλυψη αναγκών των διευθύνσεων  του Δήμου Λαρισαίων,  το οποίο
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ  ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ007487524.

 της υπ’ αριθμ. 3621/16.10.2020  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΘΥΗΩΛΞ-ΕΘ3) με την οποία
εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  διατέθηκε  η  σχετική  πίστωση  για  το  οικονομικό  έτος  2020  και  η  οποία
καταχωρήθηκε  στο ΚΗΜΔΗΣ  ως εγκεκριμένο  αίτημα με ΑΔΑΜ 20REQ007489810.

 την υπ’ αριθμ.  603/2020  Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγουμένη  δημοσίευση  (παρ.  2  περ.  γ΄  του  άρθρου  32  του  ν.  4412/2016)  για  την  κατεπείγουσα
προμήθεια  αντισηπτικών για  την  κάλυψη  αναγκών των  διευθύνσεων   του  Δήμου  Λαρισαίων, προς
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,  και την συγκρότηση  Επιτροπής
αξιολόγησης της Διαπραγμάτευσης και επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των ειδών. 

ΚΑΛΕΙ

Κάθε  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, λόγω  του κατεπείγοντος,   έως  την
30.10.2020,  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας  του Δήμου Λαρισαίων (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο,
τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού. 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν
λαμβάνονται υπόψη. 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας και για το σύνολο της ποσότητας.
Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η  02.11.2020   ημέρα   Δευτέρα και ώρα 08:00  π.μ. 
Η  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  τεχνική  περιγραφή   από  την
επιτροπή διαπραγμάτευσης, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. 

1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦ  H    ΦΥΣΙΚΟ  Y   ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  Y    ΑΝΤΙΚΕΙΜ  E  ΝΟΥ  ΤΗΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ      
Αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  η  “προμήθεια   αντισηπτικών’’,  για  την  κάλυψη  αναγκών  των
διευθύνσεων  του Δήμου Λαρισαίων, προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 .
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
CPV : [33631600-8]-Αντισηπτικά και απολυμαντικά.
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Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία  της  παρούσας  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  #  28.832,00€  #
συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 6%, και αναλύεται ως εξής:

α/α Είδος Προϊόν Ποσότητα
(τεμ.

4000 ml))

Τιμή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ) €

Ποσό (€)

1

Αντισηπτικά και
Απολυμαντικά

(CPV: 33631600-8)
των 4000 ml)

Αλκοολούχο
αντισηπτικό χεριών 1.600 17,00 27.200,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 27.200,00

Ποσό ΦΠΑ 6% 1.632,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 28.832,00

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την  Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ)  σε  τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν  στην  περίπτωση γ΄  της  παρούσας  παραγράφου και  έχουν  συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ     ΑΝΑΘΕΣΗΣ      
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

4.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ      ΣΥΜΒΑΣΗΣ      
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσης σύμβασης είναι ο Δήμος Λαρισαίων.
Η  δαπάνη  θα  καταλογισθεί  για  το  έτος  2020  έτος  και  κωδικό  αριθμό  προϋπολογισμού  Κ.Α.
15.6699.08004.

5. ΓΛΩΣΣΑ    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ      
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

6.  ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 18 παρ. 2 του ν.
4412/2016).
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν  την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

7.   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης  ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Η  υλοποίηση της προμήθειας και  παράδοσης των ειδών θα γίνει  μετά την υπογραφή της σύμβασης, κατόπιν
συνεννόησης   του αναδόχου προμηθευτή,  με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο και όχι πέρα της 31-12-2020.

8. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου  στο κτίριο που στεγάζεται η
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων (Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α,
2ος όροφος).
Η παράδοση των ειδών  θα πραγματοποιηθεί άμεσα  (κατόπιν  συνεννόησης   του αναδόχου προμηθευτή,  με το
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας),  η δε παραλαβή θα διενεργηθεί από τριμελής επιτροπή, η οποία έχει
οριστεί για το σκοπό αυτό. 

9.    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί σφραγισμένοι (υπο) φάκελοι: 

1.  ξεχωριστός σφραγισμένος  υποφάκελος Α  με ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά”.

Στο συγκεκριμένο φάκελο (υποφάκελος Α) περιλαμβάνεται:  

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία  αναγράφονται τα στοιχεία της προσφοράς  και δηλώνουν:

  ότι δεν  υπάρχει σε βάρος τους, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ)  τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως  ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  όπως  αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Απριλίου  2011,  για  την  πρόληψη  και  την
καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και  για  την  προστασία  των  θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1),  η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215),

 δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

 δεν έχουν επιβληθεί  σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  μέσα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: α) τρεις (3)
πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για
παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους, 

 δεν έχουν  επιβληθεί εις βάρος τους  η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016,

 οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα
ενενήντα (90) ημερών από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών.

 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από  την  αναθέτουσα  αρχή,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές
πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η
καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους,  με βάση το κριτήριο  ανάθεσης,  και  σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα  στις  τεχνικές  προδιαγραφές.  Θα  περιλαμβάνει  το  τεχνικό  φυλλάδιο  ή  (prospectus)  του
προσφερόμενου αντισηπτικού όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά του χαρακτηριστικά  και την  Άδεια έγκρισης
κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη
της παρούσας διαδικασίας.

2.  ξεχωριστός σφραγισμένος  υποφάκελος  Β  με  ένδειξη  “Οικονομική Προσφορά”.
Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της
επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

3. ξεχωριστός σφραγισμένος  υποφάκελος  Γ  με  ένδειξη   “Δικαιολογητικά Κατακύρωσης”.
Στο συγκεκριμένο φάκελο (υποφάκελος Γ)  περιλαμβάνεται, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

3.1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παρ.  1,  του  άρθρου  73  του  ν.
4412/2016, 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  α) στις  περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.2. Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας από  τους  αρμόδιους  ασφαλιστικούς  φορείς  του  οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας, (κύριας και επικουρικής ασφάλισης)  που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
της.
Σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  αφορά  στο νομικό  πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα  που διοικούν την
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εταιρεία ή  την εκπροσωπούν, εκτός εάν  αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά το προσωπικό τους (εργαζομένους)  με
σχέση εξαρτημένης εργασίας,  και  αφορά και  την  προσωπική ασφάλιση  τους (λόγω της  ιδιότητας  τους,  ως
ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος).

3.3. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.

3.4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων,  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής  προστίμου  που έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του
οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας
υποβολής προσφοράς. 
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρου πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ’ της παρ.
2 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από  υπεύθυνη δήλωση, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

3.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν
να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13.04.2020 τεύχος A’): «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο «Κατ΄  εξαίρεση διαδικασία σύναψης δημόσιων
συμβάσεων»  οι οικονομικοί φορείς  μπορούν να υποβάλουν σε αντικατάσταση των απαιτούμενων παραπάνω
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 – υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή
ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η
απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ότι:  

α)δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,
β)εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία  πρόσκληση και
γ)υποχρεούται  να προσκομίσει  τα  νομίμως  προβλεπόμενα δικαιολογητικά  κατακύρωσης  ή  ανάθεσης  εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης 
δ) η εκκαθάριση και εξόφληση δεν θα υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας πρόσκλησης, υπογράφονται  από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο,
ήτοι από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει  ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο
αυτής και  δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

10.  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ    ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στα σχετικά
άρθρα των όρων  της παρούσας,
β) η οποία περιέχει 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  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  το  άρθρο  102  «Συμπλήρωση-αποσαφήνιση  πληροφοριών  &
δικαιολογητικών» του ν. 4412/2016
γ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
δ)η οποία κρίνεται ως μη κανονική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 26 ν.4412/2016.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα ενενήντα (90)
ημερών από την επόμενη της αποσφράγισης των προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης. 

12.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ      ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      
Αρμόδια  για  την  αξιολόγηση  της  προσφοράς  είναι  η  Επιτροπή  της  διαδικασίας  της  διαπραγμάτευσης
(Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών), η οποία συγκροτήθηκε με την 603/2020 απόφαση της Ο.Ε. ειδικά
για  τον  σκοπό  αυτό,  και  λειτουργεί  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  κείμενες  διατάξεις  περί  λειτουργίας
συλλογικών οργάνων.

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά
βάσει τιμής. 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της Διαπραγμάτευσης, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες
προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς  και ο υποφάκελος  (Α)   “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
Προσφορά”.  Η  Επιτροπή  καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου. Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τις τεχνικές προσφορές  αν
είναι σύμφωνες με τους όρους της πρόσκλησης, των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη  και καταχωρεί ποιες τεχνικές προσφορές γίνονται αποδεκτές, και ποιες απορρίπτονται. 

β)  Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αποσφράγιση  του   υποφάκελου   (Β)
“Οικονομική Προσφορά” και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις
τεχνικές  προσφορές  και  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη  και  σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις
απαιτήσεις της παρούσας.
 
γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  ανωτέρω αξιολόγησης,   αποσφραγίζεται  ο  υποφάκελος  (Γ)   “Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης”,  μόνο  του  προσφέροντα   με  την  χαμηλότερη  τιμή και  στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  ελέγχει  τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης,  αν είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Λόγω  του  κατεπείγοντος,  η  αξιολόγηση  των  προσφορών  των  οικονομικών  φορέων,  από  το  αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, θα πραγματοποιηθεί σε μία συνεδρίαση και για όλα τα στάδια
της παρούσας διαδικασίας, με τη σύνταξη ενιαίου πρακτικού.
Τα αποτελέσματα  των ανωτέρω σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική  Προσφορά»,  «Οικονομική
Προσφορά», «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»), επικυρώνονται με την έκδοση σχετικής απόφασης κατακύρωσης
από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
στους συμμετέχοντες.

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2)
μήνες από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της προμήθειας.
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14.  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ    ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ      
Μετά  την  έκδοση  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  την  καταχώρισή  της  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.,  η  Αναθέτουσα,
προσκαλεί  τον  Ανάδοχο,  λόγω  του  κατεπείγοντος  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του  συμφωνητικού  εντός
προθεσμίας  πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.

15.  ΤΡΟΠΟΣ    ΠΛΗΡΩΜΗΣ      
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των ειδών, και θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών, που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την κατακυρωθείσα  τιμή των ειδών.
Ο προμηθευτής – ανάδοχος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της
συμφωνημένης τιμής.
Πέραν  των  προβλεπόμενων  δικαιολογητικών,  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την
πληρωμή,  μπορούν  να ζητήσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο  δικαιολογητικό,  εφόσον  προβλέπεται  στην  κείμενη
νομοθεσία.
Η  εκκαθάριση  και  εξόφληση  του  αναδόχου  δεν  μπορεί  σε  καμία  περίπτωση  να  υλοποιηθεί  εάν  δεν  έχει
προηγηθεί  η  προσκόμιση  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών,  όπως  αυτά  ορίζονται  ανά  περίπτωση  στην
κείμενη νομοθεσία.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπ/νου Φ.Π.Α. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Ο ΦΠΑ  βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας επί του καθαρού ποσού. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου Λαρισαίων σε αντισηπτικά, εξαιτίας
της  πανδημίας  από τον  COVID-19,  απαιτείται  η  προμήθεια  αλκοολούχων αντισηπτικών για  τα  χέρια
σύμφωνα με τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές του Υλικού και τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υπό προμήθεια υλικό θα πρέπει:
 Να περιέχει αλκοόλη (αιθανόλη, ισοπροπανόλη ή μίγμα αυτών) σε συγκέντρωση μεγαλύτερη ή

ίση του 70% (συστήνεται η χρήση από τον ΕΟΔΥ ώστε να είναι δραστική έναντι των περισσοτέρων
κορωνοΐών).

 Να έχει έγκριση ή προσωρινή άδεια διάθεσης και χρήσης του Ε.Ο.Φ. ως βιοκτόνου, σύμφωνα με
την από 24.03.2020 ανακοίνωση του Ε.Ο.Φ.: «Κατά παρέκκλιση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας
(διάθεσης  και  χρήσης)  βιοκτόνων  προϊόντων  τύπου  Ι  (απολυμαντικά  για  την  υγιεινή  του
ανθρώπου)».

 Να είναι δραστικό έναντι ιών, βακτηριδίων και μυκήτων (να αναφέρεται το φάσμα δράσης). 
 Να μήν χρειάζεται αραίωση ή ξέπλυμα (να είναι έτοιμο προς χρήση). 
 Να είναι ελεύθερο χρωστικών ουσιών και ερεθιστικών αρωμάτων.  
 Να διατίθεται σε συσκευασία των 4000 ml).     

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στο κτίριο που στεγάζεται η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων (Ρούσβελτ
και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 2ος όροφος).
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άμεση  εξόφληση,  με  την  προσκόμιση  των νόμιμων  δικαιολογητικών  και  εντός  των προθεσμιών  που
καθορίζονται από το χρόνο παράδοσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Αμέσως  μετά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  με  τον  ανάδοχο  προμηθευτή  και  σε  συνεννόηση  με  το
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α Είδος Προϊόν Ποσότητα
(τεμ. 4000

ml))

Τιμή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ) €

Ποσό (€)

1

Αντισηπτικά και
Απολυμαντικά

(CPV: 33631600-8)
των 4000 ml)

Αλκοολούχο
αντισηπτικό χεριών 1.600 17,00 27.200,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 27.200,00

Ποσό ΦΠΑ 6% 1.632,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6% 28.832,00

                                                                                   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α Είδος Προϊόν Ποσότητα
(τεμ. 4000

ml))

Τιμή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ) €

Ποσό (€)

1

Αντισηπτικά και
Απολυμαντικά

(CPV: 33631600-8)
των 4000 ml)

Αλκοολούχο
αντισηπτικό χεριών 1.600

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Ποσό ΦΠΑ 6%

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ 6%

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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