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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΣΕΤ 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΤΟΜΙΚΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)»  

στα πλαίσια  της Πράξης με τίτλο: «Yλοποίηση 

Προγραμμάτων Προληπτικού Ελέγχου & 

Αγωγής Υγείας (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) σε μαθητές των 

Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χαϊδαρίου» 

 

Προϋπολογισμός: 25.710,00 ΕΥΡΩ 

 

Συγχρηματοδότηση:   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

Αρ. Πρωτ.: OIK 129/5-1-2015 

 
   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμος Χαϊδαρίου, 

Έχοντας υπόψη: 

Την ανάγκη για την Προμήθεια ειδών υγιεινής (σετ στοματικής φροντίδας, ατομικά φαρμακεία, φαρμακεία 

για τα Σχολεία). 

  

Προβαίνει: 

Σε συνοπτική διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής (σετ στοματικής 

φροντίδας, ατομικά φαρμακεία, φαρμακεία για τα Σχολεία) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

σε μία ομάδα ή και στις 2 ομάδες  ή   σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  υπ. αριθ. ΔΣΣΗΔΔ. 23/2014 μελέτη της 

Δνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,  του Δήμου Χαϊδαρίου. 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των  25.710,00 ευρώ (είκοσι πέντε 

χιλιάδων εφτακοσίων δέκα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 10.6681.0001 

προϋπολογισμού οικον. έτους  2014. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Tρίτη 20 /01/2015  και ώρα 10.30 π.μ., με ώρα έναρξης υποβολής 

προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών την 

10.30 π.μ. , στο Δημοτικό Κατάστημα Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη  138,  2ος όροφος αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου). 
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Άρθρο 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις: 

α.  Υπ. Απόφαση 11389/8-03-1993 - ΕΚΠΟΤΑ 

β.  Ν. 3463/06 

Άρθρο 2ο 

Συμβατικά στοιχεία 

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτήν,  με τη σειρά ισχύος τους είναι: 

- H προκήρυξη της δημοπρασίας 

- Η συγγραφή υποχρεώσεων 

- Το τιμολόγιο και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

- Ο προϋπολογισμός προσφοράς 

- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 

Άρθρο 3ο 

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Χαϊδαρίου, (Στρ. Καραϊσκάκη 138, 2ος όροφος), στις   

20/01/2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.μ. –10.30 π.μ., διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να 

υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, στην  

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.  

Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο επί 

αποδείξει, στο Δήμο Χαϊδαρίου (Στρ. Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461 Χαϊδάρι), μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 

διαγωνισμού, με την ένδειξη: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια ειδών υγιεινής (σετ στοματικής 

φροντίδας, ατομικά φαρμακεία, φαρμακεία για τα Σχολεία). 

Άρθρο 4ο 

Δεκτοί στον Διαγωνισμό 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που προκύπτουν από το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον παρόντα διαγωνισμό (άρθ. 7,8 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

Άρθρο 5ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό 

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει με ποινή, να μην γίνει δεκτή 

η προσφορά του: 

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αξίας ίσης με το 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού,  δηλαδή  514,20 € ή 

στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά για μέρος της προμήθειας, 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού 

της ομάδας που θα υποβληθεί η προσφορά. 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά 

την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς τους.  
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δ. Πιστοποιητικό Διοικητικής  ή Δικαστικής Αρχής όπου να προκύπτει: 

 -  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση 

 -  εκκαθάριση 

 -  αναγκαστική διαχείριση 

 -  πτωχευτικό συμβιβασμό  ή ανάλογη κατάσταση κι επίσης  

 -  ότι δεν τελούν  υπό  διαδικασία πτώχευσης – εκκαθάρισης – κ.λ.π. 

ε. Πιστοποιητικό πρωτότυπο οικείου επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του σε αυτό και για 

το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το 

πολύ (6) έξι μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία της προσφοράς. 

στ. - Δήλωση για τον χρόνο και τόπο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. 

- Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

      - Ρητή και πρωτότυπη δήλωση διαγωνιζομένου όπου αναφέρει τα σημεία εκείνα της διακήρυξης και των 

τεχνικών προδιαγραφών που δεν αποδέχεται (Παραγ. 5 άρθρου 12 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) άλλως, δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων προκήρυξης και τους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια  και τη συμμετοχή  στο διαγωνισμό, συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς, θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Η λέξη «Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α» με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον   διαγωνισμό της προμήθειας. 

γ. Ο αριθμός της προκήρυξης. 

δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.   

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς (που υποβάλλεται εις διπλούν) τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως 

φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν  ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές 

και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά 

απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης των προσφορών. 

Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά από την λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, 

δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της 

προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν 

ασαφείς απορρίπτονται. 
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της προκήρυξης. 

Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που 

δίδονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. (Παραγ. 5, του 

άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ισχύς προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών. 

Άρθρο 6ο 

Τιμή προσφοράς, επιβαρύνσεις μειοδοτών 

Με την προσφορά, η τιμή των ειδών δίνεται ανά μονάδα, σε μία ή και στις δύο ομάδες. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και το τελικό 

ποσό ΦΠΑ όπως αυτό αθροίζεται για τα επιμέρους είδη, που περιλαμβάνονται στα προς προσφορά τεμάχια 

(σετ ειδών), για παράδοση τους στον τόπο και με τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ΕΥΡΩ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, όπως επίσης και κάθε προσφορά 

απ’ όπου δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της προκήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν 

επαναληπτικού, βαρύνουν αυτόν στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός (άρθρο 46 του Ν. 

3801/2009 ΦΕΚ 163 Α΄). Οι αποδείξεις καταβολής των δαπανών αυτών προσκομίζονται κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Άρθρο 7ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των ειδών υγιεινής (σετ στοματικής φροντίδας, ατομικά φαρμακεία, 

φαρμακεία για τα Σχολεία) θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία και θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός  

τριάντα  (30)  ημερών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν 

τον προμηθευτή, υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

Άρθρο 8ο 

Διαφορές προκήρυξης – νόμων 

 Όπου η προκήρυξη παρουσιάζει ασάφειες, υπερισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 Όπου η προκήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της, ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με την προϋπόθεση να 

μην έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των Ν.2286/1995 και Ν.3463/2006.  

                                                                   
Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ 

 


