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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΈΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
(παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΆΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΏΝ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΘΎΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΉΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΊΩΝ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΏΝ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΊΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎ COVID-19.

Ο ∆ήµος Λαρισαίων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 685/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προτίθεται
να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, χωρίς τη χρήση
ΕΣΗ∆ΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την ‘’Προµήθεια
ολοκληρωµένου συστήµατος εξ΄αποστάσεως µέτρησης της θερµοκρασίας σώµατος σε
πραγµατικό χρόνο‘’ για την κάλυψη αναγκών των διευθύνσεων του ∆ήµου Λαρισαίων, προς αντιµετώπιση
των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19,
προϋπολογισµού
17.670,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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•

την Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα µέτρα αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης κορωνοϊού"(ΦΕΚ Α’42/2502-2020), 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,
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,
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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 COVID19» (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) “∆ηµόσιες 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) «∆ιαχείριση, 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) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
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
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
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του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 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 ∆ιατάκτες”
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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) 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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
• το υπ. αρ. πρωτ. 45634/10.11.2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασµού για την
προµήθεια ‘’Προµήθεια ολοκληρωµένου συστήµατος εξ΄αποστάσεως µέτρησης της
θερµοκρασίας σώµατος σε πραγµατικό χρόνο‘’ για την κάλυψη αναγκών των διευθύνσεων
του ∆ήµου Λαρισαίων, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ :
20REQ007654687
της υπ’ αριθµ. 3995/18-11-2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: ΩΜΖΨΩΛΞ-7ΝΝ) µε την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε η σχετική πίστωση για το οικονοµικό έτος 2020 και η οποία
καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ ως εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 20REQ007668715
• την υπ’ αριθµ. 685/2020 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 ολοκληρωµένου συστήµατος εξ΄αποστάσεως µέτρησης της
θερµοκρασίας σώµατος σε πραγµατικό χρόνο για την κάλυψη αναγκών των διευθύνσεων του
∆ήµου Λαρισαίων, προς αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19, και
την συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης της ∆ιαπραγµάτευσης και επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής των ειδών.
ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, λόγω του κατεπείγοντος, έως την
27/11/2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 µ.µ.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του ∆ήµου 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 30/11/2020 ηµέρα ∆ευτέρα 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 ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΦΥΣΙΚΟY ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΑΝΤΙΚΕΙΜEΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η “ Προµήθεια ολοκληρωµένου συστήµατος εξ αποστάσεως
µέτρησης της θερµοκρασίας σώµατος σε πραγµατικό χρόνο’’, για την κάλυψη αναγκών των διευθύνσεων
του ∆ήµου 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 : [38431000-5]-Συσκευές ανίχνευσης.
Η συνολική εκτιµώµενη αξία της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των # 17.670,00€ #
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, και αναλύεται ως εξής:
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α/α

Είδος

1

Προµήθεια
ολοκληρωµένου
συστήµατος εξ
αποστάσεως µέτρησης της
θερµοκρασίας σώµατος σε
πραγµατικό χρόνο και
εγγύηση ένα (1) έτος
(CPV: 38431000-5-)

Ποσότητα
(τεµάχια)

Τιµή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ) €

Ποσό (€)

5

2.850,00

14.250,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ

14.250,00

Ποσό ΦΠΑ 24%

3.420,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 24%

17.670,00

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσης σύµβασης είναι ο ∆ήµος Λαρισαίων.
Η δαπάνη θα καταλογισθεί για το έτος 2020 έτος και κωδικό αριθµό προϋπολογισµού Κ.Α.
15.6699.08004.

5. ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
6. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 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).
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.
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γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
7. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύµβασης ορίζεται η ηµεροµηνία ανάρτησης του υπογεγραµµένου
από τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνητικού στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ..
Η υλοποίηση της προµήθειας και παράδοσης των ειδών θα γίνει µετά την υπογραφή της σύµβασης, κατόπιν
συνεννόησης του αναδόχου προµηθευτή, µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και
όχι πέρα της 31-12-2020.
8. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου στο κτίριο που στεγάζονται
οι υπηρεσίες του ∆ήµου Λαρισαίων ως ακολούθως:
• ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, Ίωνος ∆ραγούµη 2 και Αλ. Παπαναστασίου γωνία
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου, 9ο χλµ Π.Ε.Ο Λάρισας -Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ.
Κουλουρίου
• ∆ιευθύνσεις Καθαριότητας, Πρόνοιας, Παιδικών Σταθµών & Εκπαιδευτικών ∆ράσεων,
Ρούσβελτ & Οικονόµου εξ Οικονόµων 8Α
• ∆ιεύθυνση Πρασίνου, Γιάγκου 1, Νεάπολη Λάρισας
• ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ, Ρούσβελτ 59
Η παράδοση των ειδών θα πραγµατοποιηθεί άµεσα (κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου προµηθευτή, µε
τις αντίστοιχες ανωτέρω ∆ιευθύνσεις), 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 “∆ικαιολογητικά 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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

5

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
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ 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/∆1632/2011 (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 όπου θα αναφέρονται τα τεχνικά του χαρακτηριστικά.



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 “∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης”.
Στο συγκεκριµένο φάκελο (υποφάκελος Γ) περιλαµβάνεται, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
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
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

3.1.

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.
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Σε περίπτωση νοµικών προσώπων, αφορά στο νοµικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που
διοικούν την
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).
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του.

3.3.

3.4.
Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση 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 ∆.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
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 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
(∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών), η οποία συγκροτήθηκε µε την …….. /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 ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ∆ιαπραγµάτευσης, 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) “∆ικαιολογητικά 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) “∆ικαιολογητικά
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 («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», «Οικονοµική
Προσφορά», «∆ικαιολογητικά 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.∆Η.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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΈΣ - ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου Λαρισαίων σε Προµήθεια
ολοκληρωµένου συστήµατος εξ αποστάσεως µέτρησης της θερµοκρασίας σώµατος σε πραγµατικό χρόνο,
εξαιτίας της πανδηµίας από τον COVID-19, απαιτείται η προµήθεια oλοκληρωµένου συστήµατος εξ
αποστάσεως µέτρησης της θερµοκρασίας σώµατος σε πραγµατικό χρόνο σύµφωνα µε τις παρακάτω
Τεχνικές Προδιαγραφές του Υλικού και τον ενδεικτικό Προϋπολογισµό.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η συσκευή θερµοµέτρησης θα καλύπτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
• Αισθητήρες τύπου IR, υψηλής ανάγνωσης θερµοκρασίας σε κάθετη διάταξη.
• Πολλαπλό θερµόµετρο ταυτόχρονης µέτρησης τουλάχιστον 15 σηµείων ώστε να εξασφαλίζει
ακρίβεια µέτρησης και δυνατότητα χρήσης σε ανθρώπους διαφορετικών υψών.
• Ακρίβεια µέτρησης +/-0,5 °C –> 0,3 °C
• Ευαισθησία 0,1 °C
• Μέτρηση της θερµοκρασίας των ατόµων ανέπαφα και ασχέτως από την θερµοκρασία του
περιβάλλοντος χώρου.
• ∆υνατότητα γρήγορης και συνεχούς διέλευσης ατόµων.
• ∆υνατότητα ανίχνευσης και καταµέτρησης ατόµων και στις δύο κατευθύνσεις διέλευσης
• Ενσωµατωµένη σειρήνα τύπου φάρου µε οπτική και ηχητική ειδοποίηση.
• Ψηφιακή οθόνη λειτουργιών µε δυνατότητα παραµετροποίησης και βαθµονόµησης, εφόσον
απαιτείται.
• Εσωτερική µνήµη στην οποία θα αποθηκεύονται οι σχετικές µετρήσεις σε συνεχή ροή.
• ∆υνατότητα σύνδεσης µε ασύρµατο δίκτυο wifi, για την αποστολή δεδοµένων σε κεντρική
πλατφόρµα ελέγχου δεδοµένων.
• ∆υνατότητα διασύνδεσης των συσκευών σε τοπικό δίκτυο.
• ∆υνατότητα εξ΄αποστάσεως ειδοποιήσεων.

9

•
•

Αυτόνοµη βαθµονόµηση και ενσωµάτωση αλγορίθµων.
Οι συσκευές θα είναι επιδαπέδιες και αυτοστηριζόµενες, χωρίς να απαιτείται επιπλέον εξοπλισµός ή
εργασίες στήριξης.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Στο κτίριο που στεγάζεται οι υπηρεσίες του ∆ήµου Λαρισαίων ως ακολούθως:
• ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας, Ίωνος ∆ραγούµη 2 και Αλ. Παπαναστασίου γωνία
• ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικού Αµαξοστασίου, 9ο χλµ Π.Ε.Ο Λάρισας -Θεσ/νίκης, ΒΙ.ΠΕ. Κουλουρίου
• ∆ιευθύνσεις Καθαριότητας, Πρόνοιας, Παιδικών Σταθµών & Εκπαιδευτικών ∆ράσεων, Ρούσβελτ &
Οικονόµου εξ Οικονόµων 8Α
• ∆ιεύθυνση Πρασίνου, Γιάγκου 1, Νεάπολη Λάρισας
• ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ, Ρούσβελτ 59
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άµεση εξόφληση, µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών και εντός των προθεσµιών που
καθορίζονται από το χρόνο παράδοσης.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο προµηθευτή και σε συνεννόηση µε τη
∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο.
Παρατηρήσεις - ∆ιευκρινίσεις
•
Το σύνολο του υπό προµήθεια εξοπλισµού θα παραδοθεί συνοδευόµενο από το λογισµικό
που απαιτείται α) για την ορθή λειτουργία, β) για την αυτόµατη βαθµονόµηση και γ) για την
αποστολή δεδοµένων µέσω WiFi.
•
Στο πλαίσιο της παρούσας προµήθειας θα υπάρξει εκπαίδευση των χρηστών που θα
υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή, ενώ παράλληλα θα παραδοθούν πλήρη και τεκµηριωµένα εγχειρίδια
χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

Είδος

1

Προµήθεια ολοκληρωµένου
συστήµατος εξ αποστάσεως
µέτρησης της θερµοκρασίας
σώµατος σε πραγµατικό χρόνο
και εγγύηση ένα (1) έτος
(CPV: 38431000-5)

Ποσότητα
(τεµάχια)

Τιµή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ) €

Ποσό (€)

5

2.850,00

14.250,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ
Ποσό ΦΠΑ 24%

14.250,00
3.420,00

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 24%
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17.670,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

Είδος

1

Προµήθεια ολοκληρωµένου
συστήµατος εξ αποστάσεως
µέτρησης της θερµοκρασίας
σώµατος σε πραγµατικό χρόνο
και εγγύηση ένα (1) έτος
(CPV: 38431000-5)

Ποσότητα
(τεµάχια)

Τιµή Μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ) €

Ποσό (€)

5

Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ
Ποσό ΦΠΑ 24%
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 24%
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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