ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΘ
Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ : 7/122015
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 22558
Aριθμ. Απόφασης :Γ154/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
προκηρύσσει
πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την
« Προμήθεια Ζωοτροφών έτους 2016»
Προϋπολογισμού : 25.737,75 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.(23 %)
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη του ΕΚΠΟΤΑ.
1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
στο Δήμο Διδ/χου το αργότερο μέχρι την 17/12/2015 και ώρα .10:15π.μ.
(Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπο τους
Στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 17/12/2015 από ώρα 10:00 μέχρι 10:15π.μ.
(Λήξη υποβολής των προσφορών ).
β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγουμένης του
διαγωνισμού ημέρα 16/12/2015, στο Δήμο ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, Βασ. Γεωργίου 1,
68300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ.
2. ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατουμένου αντικειμένου γραμμένοι στο
οικείο Επιμελητήριο
3.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο Διδυμοτείχου, κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών (υπευθ. κα. Πετρίδου/ κα Θ. Γκουντινάκη) στα τηλ. :
25533 50663/ -662 .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/ 2015

Διδυμότειχο 7/12/2015
Αριθ. Πρωτ.: 22558
Αριθ. Αποφ. : Γ154

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΟΩΤΡΟΦΩΝ ETOYΣ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Προκηρύσσει

ανοικτό πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια
ζωοτροφών έτους 2016»
Προϋπολογισμού: 25.737,75 € με τον Φ.Π.Α. 23%, για ελεύθερη παράδοση στην έδρα του
δημοπρατούντος ΟΤΑ.
Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα
Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1.Της παρούσης Διακήρυξης
2.Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3.Τον Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και ιδιαίτερα το
άρθρο 209
4.Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/93) «Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης» του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και το
Π.Δ. 410/95.
5.Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»
6.Του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ τ. 87/20107.
7.Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/2014 Α’) « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 157 ( Εγγυήσεις)

8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, και συγκεκριμένα τον Κ.Α 70.6699.01 του σκέλους των εξόδων
στον οποίο προβλέπεται πίστωση 25.737,75 € για την προμήθεια ζωοτροφών
9. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

10. Την αριθμ 21249/ Γ147/2015 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας του
Διαγωνισμού
11. Την 259/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας ,η διάθεση πίστωσης θα γίνει με
απόφαση της οικονομικής μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2016

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.1 Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο
Διδυμοτείχου το αργότερο μέχρι την 17/12/21015 και ώρα .10:15Έναρξη αποσφράγισης των
προσφορών) ως εξής:
α. Προσωπικώς ή με εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού την 17/12/2015 από ώρα 10:00
μέχρι και 10: 15 π.μ( Έναρξη αποσφράγισης των προσφορών)
β. Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού ημέρας δηλαδή
16/12/2015, Βασ. Γεωργίου 1, 68 300 , Διδυμότειχο.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές , θα υποβληθούν μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο
πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
 Ο τίτλος του προς προμήθεια αντικειμένου
 Ο αριθμός της διακήρυξης.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Και τα στοιχεία του Υποψηφίου, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προμήθεια ζωοτροφών έτους 2016 »
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 22558/Γ154/2015
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : .17/12/2015
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά
αναφέρονται παρακάτω και οι δύο φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο,
με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά τους τίτλους του κυρίως φακέλου.
Οι φάκελοι των προσφορών που θα περιέρχονται έγκαιρα, θα πρωτοκολλούνται και θα φυλάσσονται από
αρμόδιο υπάλληλο.
Οι φάκελοι θα παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τη αποσφράγιση τους κατά την ημέρα του
Διαγωνισμού.
Καθυστερήσεις που θα οφείλονται σε οποιοδήποτε αιτία (ταχυδρομεία, διανομείς, μέσα συγκοινωνίας κλπ.)
και που θα είχαν σαν αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη κατάθεση της προσφοράς χαρακτηρίζονται
απαράδεκτες και τυχόν καθυστερημένες προσφορές δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται ως ακολούθως:
α. Κατά την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος
της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και
η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά
μονογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία.
β.Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των
λοιπών στοιχείων , σε δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής που θα γίνει στο χώρο του Δήμου , ημέρα και
ώρα που ορίζει σχετική πρόσκληση .
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραδίδεται σε αρμόδιο υπάλληλο του Συμβουλίου προκειμένου να
αποσφραγιστεί μετά την αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών.
γ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
5.1Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις
προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
5.2Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφεται στην ΜΕΛΕΤΗ
με αριθμό 2/ 2015, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και που θα επισυναφθεί και στη
σύμβαση.
5.3.Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου του τόπου άσκησης του επαγγέλματος με το οποίο να
βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα τους και η κατά το τρέχον έτος άσκηση του. Θα πρέπει να
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του Διαγωνισμού.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και ότι θα
προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά όταν τους το ζητήσει ο Δήμος.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμού του άρθρου 4, παρ. 3
Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες
προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της
συγγραφής υποχρεώσεων και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι το
προσφερόμενο είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 2/2015 μελέτης .
ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές
για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατάθεση προσφορών από τους ίδιους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους μέχρι
την ώρα έναρξης αποσφράγισης των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΡΗΤΑ
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ . ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ .

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
8.1Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ εξήντα (60) ημερών από την επομένη
του Διαγωνισμού ημέρα.
Προσφορές που ισχύουν για μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα
απορρίπτονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
8.2 Οι προσφερόμενες τιμές σε ΕΥΡΩ θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε
αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο και αιτία μέχρι και την περάτωση της προμήθειας.
Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή
ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη παραίτηση του από κάθε υπέρ του δικαιώματος αναπροσαρμογής
των τιμών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
9.1. Στον φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα περιέχονται :
Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται και ότι αναφέρεται στις
Τεχικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης (όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή της υπ’ αριθ. 2/2015
μελέτης).
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
10.1. Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της
υπ΄ αρ 2. /2015 μελέτης.
10.2 Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται δεκτές.
10.3 Ο Δήμος έχει δικαίωμα μη απορρόφησης όλης της ποσότητας που αναφέρονται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό..

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11.1 Η τιμή προσφοράς θα δοθεί σε ΕΥΡΩ χωρίς τον Φ.Π.Α. για παράδοση στην έδρα του φορέα .
11.2 Ο Φ.Π.Α. στον οποίο υπόκειται το είδος θα δοθεί ξεχωριστά .( Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α. θα διορθώνεται από την Υπηρεσία)
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
12.1 Η πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ με την παραλαβή του προς προμήθεια είδους και τη σύνταξη του
σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ισχύει το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 14ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ
14.1 Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας θα καθορίζεται από τους διαγωνιζόμενους στην
προσφορά τους. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει

την εντολή προμήθειας σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, να εφοδιάσει την
Υπηρεσία με την παραγγελθείσα ποσότητα των ζωοτροφών
14.2 . Η παράδοση των ποσοτήτων των ζωοτροφών θα γίνεται περιοδικά και σε
τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπέρβαση του
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση και στο χώρο καταφυγείου
που φιλοξενούνται οι σκύλοι .
Προσφορές που έχουν χρόνο παράδοσης της προμήθειας μεγαλύτερο από πέντε (5) ΗΜΕΡΕΣ
απορρίπτονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 27, 33 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 15ο
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
15.1 Μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την λήψη των σχετικών εγκρίσεων καλείται ο
προμηθευτή εγγράφως να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μέσα σε προθεσμία δέκα (10)
ημερών προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτελέσεως η οποία εκδίδεται από Τράπεζα ή άλλο Νομικό
Πρόσωπο της ημεδαπής ή χωρών της Ε.Ε. που έχει κατά Νόμο αρμοδιότητα προς τούτο. Η Εγγύηση
θα είναι σε ευρώ. Θα καλύπτει τουλάχιστον το 5% ( 5 τοις εκατό ) της συμβατικής αξίας ( μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα ισχύει μέχρις επιστροφής της σ αυτόν που την εξέδωσε. Κατά
τα λοιπά ισχύουν ως προς την εγγύηση αυτή ισχύουν κατ αναλογία όσα αναφέρθηκαν σε προηγούμενες
παραγράφους.
15.2 Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την κατακύρωση ή καθυστερήσει στην
υπογραφή της σύμβασης κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 16ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

16.1 Μετά την παράδοση των προς προμήθεια ειδών η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στην
παραλαβή τους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Β’ μέρος της Διακήρυξης αυτής και
συντάσσει το σχετικό Πρωτόκολλο.
16.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των τροφίμων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους.
ΑΡΘΡΟ 17ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διαγωνισμού με κριτήριο την
χαμηλότερη οικονομική προσφορά , για τις προσφορές που κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών που κρίθηκαν τεχνικά μη αποδεκτές , δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται
ΑΡΘΡΟ 18ο
ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
18.1 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα.
18.2 Σε περίπτωση ανάθεσης της προμήθειας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής ορίζεται
ότι η Σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και ότι η αλληλογραφία μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή ο
ανάδοχος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του στην Ελλάδα με τον οποίο θα
αλληλογραφεί η Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 19ο
ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Εφόσον απαιτούνται άδειες εισαγωγής για το προς προμήθεια υλικά αυτές θα εκδοθούν με
μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 20ο
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης , θα δημοσιευτεί πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τον
διαγωνισμό , σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ΕΚΠΟΤΑ και του ν. 3548/07 , στο πρόγραμμα Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr/dimos
didymoteichou) και στον ιστότοπο του Δήμου Διδυμοτείχου (www.didymoteicho.gr) . Τα έξοδα
δημοσίευσης της περίληψης βαρύνουν τον προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.3801/09.
Β. ΜΕΡΟΣ
1.ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αντικείμενο αυτού του Διαγωνισμού είναι η «προμήθεια
2016» από τον Δήμο Διδυμοτείχου.

ζωοτροφών έτους

2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ως Τεχνικές Προδιαγραφές της 2/2015 μελέτης
3.ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά την παραλαβή θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές : Συμφωνία
προσφερόμενων προδιαγραφών με αυτές που διαθέτουν τα προσκομισθέντα είδη.
Γ. ΜΕΡΟΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟI

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προ
τούτο συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες
κατά αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων , το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις
ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και
στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε
περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του
υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντα του, τότε ο προσφέρον οφείλει να επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της
επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να
είναι γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρείας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΤΣΟΥΡΙΔHΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Προμήθεια ζωοτροφών
έτους 2016

ΤΜΗΜΑ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ :.2/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Διδ/χου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση
αδέσποτων σκύλων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και μέριμνας σύμφωνα με τον
Ν.3170/2003 ,τον Ν.4039/12 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4235 /2014, της
Υπ.Απόφασης 280329/2003 και το με αριθμ. 3961/27-11-2008 έγγραφο του
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης .
Αναλυτικότερα , θα γίνει προμήθεια σε αποξηραμένη τροφή για σκύλους ,
κονσέρβες για σκύλους και ρύζι . Με δεδομένο ότι η μέση ημερήσια ποσότητα
τροφής που χρειάζεται ένας σκύλος σωματικού βάρους 25-30 κιλών είναι περίπου
300-350 gr. συνολικά .
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία φιλοξενούνται ετησίως στο Δήμο , περίπου
235 σκύλοι, οι ανάγκες των οποίων σε σίτιση ανέρχονται σε 27.900 κιλά.
Οι προς προμήθεια ζωοτροφές θα πρέπει να πληρούν τις υπάρχουσες
προδιαγραφές ώστε να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για μια
πλήρη και ισορροπημένη διατροφή .
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 25.737,75 € με το
Φ.Π.Α.
Διδυμότειχο 16/11/2015
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δοδίδου Πετρούλα
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Η Συντάξασα

Κεσκίνη Βέργω
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015

Προμήθεια ζωοτροφών
Έτους 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α.Είδος τροφών
1.Αποξηραμένη κροκέτα , σε συσκευασία των 20κιλών , που να αποτελείται από
ζωική πρωτεΐνη βοδινού κρέατος ή πουλερικών σε ποσοστό 21% τουλάχιστον ,
λιπαρά οξέα σε ποσοστό 8% τουλάχιστο% , τέφρα < 8% καθώς και όλα τα
απαραίτητα ιχνοστοιχεία .
2.Κονσέρβες μεγάλες 1.200 ή 1.250γρ.
Β.Aνάλυση των αποξηραμένων κροκετών
α)Πρωτεΐνη(Ζωικής προέλευσης από κρέας ή πουλερικά σε ποσοστό 21-27%)
β)Λίπος σε ποσοστό 8-11%
γ)Τέφρα σε ποσοστό λιγότερο από 8%
δ)Φυτικές ίνες σε ποσοστό μέχρι 2,5%
ε)Υγρασία μέχρι 10%
στ)Βιταμίνη Α από 6.500 IU και άνω
ζ)Βιταμίνη D από 700mg/kg και άνω
η)Βιταμίνη Ε από 50mg/kg και άνω
Γ.Σύσταση των ανωτέρω
Δημητριακά, Ρύζι , κρέας κοτόπουλου ή κρέας βοδινό , υποπροϊόντα αμυλοποιίας ,
εξευγενισμένο
έλαιο κοτόπουλου , πρόσθετες βιταμίνες και μέταλλα(φωσφόρος , χαλκός κλπ) ,
συντηρητικά και αντιοξειδωτικά εγκεκριμένα από την Ε.Ε. –όχι σογιάλευρο ή Σόγια
μεταλλαγμένη .
Δ.Ανάλυση περιεχομένου κονσερβών
α)Ανεπεξέργαστη πρωτεΐνη σε ποσοστό 6-8%
β)Ανεπεξέργαστα λίπη σε ποσοστό 3-4%
γ)Ανεπεξέργαστη τέφρα σε ποσοστό 2-2,5%
δ)Ανεπεξέργαστη κυτταρίνη(ίνες) σε ποσοστό 0,5-1%
ε)Υγρασία σε ποσοστό 80-85%
στ)Βιταμίνη Α από 1.000 – 2.000IU/kg
ζ)Βιταμίνη D3 από 100-300IU/kg
η)Βιταμίνη Ε από 10mg/kg και άνω
Ε.Σύσταση των ανωτέρω(κονσέρβας)
Κρέατα (βοδινό , κοτόπουλο , γαλοπούλα) και ζωικά υποπροϊόντα(εκ των οποίων
κρέατα κατ ελάχιστο 4%) , δημητριακά , εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών και
ανόργανες ουσίες.
ΣΤ.Συσκευασία
α. Σάκοι των 20 κιλών

β. Σάκοι των 20 κιλών
γ. Μεταλλικό κουτί καθαρού βάρους 1.200-1250γρ.

Διδυμότειχο 16/11//2015
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δοδίδου Πετρούλα
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Η Συντάξασα

Κεσκίνη Βέργω
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ. :2 /2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΣ
Ζωοτροφή ξηράς μορφής
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά
8% και σε πρωτεΐνη 21%
Κονσέρβες τροφής σκύλων
1200γρ.-1250γρ.

Μ/Μ
20κιλ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.335

Τ/Μ
15,0 €

ΔΑΠΑΝΗ
20.025,00 €

Τεμ.

1000

0,90 €

900,00€

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.
23%
ΣΥΝΟΛΟ

20.925 ,00€
4.812,75€
25.737,75 €

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 25.737,75
€ με τον Φ.Π.Α.
Διδυμότειχο 16/11/2015

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η Συντάξασα

Δοδίδου Πετρούλα
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Κεσκίνη Βέργω
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ. : 2/2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ETOYΣ 2016

ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ

Μ/Μ

Ζωοτροφή ξηράς μορφής
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε
λιπαρά 8% και σε πρωτεΐνη
21%
Κονσέρβες τροφής σκύλων
1200γρ.-1250γρ.

20κιλ

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
1.335

Τεμ.
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Τ/Μ

ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α.
23%
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρ. Μελέτης: 2/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Συγγραφής
Η Συγγραφή αυτή ισχύει για την εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών ή
Κοινοτικών Προμηθειών των οποίων η δαπάνη βαρύνει την διαχείριση των Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2ο

Διατάξεις που ισχύουν
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του
Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2. Τον Ν.3463/2006 «περί κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
3. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπ. Αποφ. 11389/93) «Ενιαίος Κανονισμός προμηθειών
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και το Π.Δ. 410/95.
4. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους»
5.
Του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΦΕΚ τ. 87/20107.
6. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/2014 Α’) « Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης
της
ελληνικής
οικονομίας,
οργανωτικά
θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
ΑΡΘΡΟ 3ο
Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών Προμηθειών ακολουθούνται οι
οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι
αντίστοιχες προς το είδος της εκτελούμενης προμήθειας τεχνικές προδιαγραφές
των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων και Εμπορίου που αναφέρονται
στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τις προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Συμβατικά Στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Η Διακήρυξη
β. Η Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές
γ. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
δ. Η Προσφορά
ε. Ο Προϋπολογισμός (Ενδεικτικός) της μελέτης
στ. Η Σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 5ο
Σύμβαση
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά τον νόμο έγκριση του αποτελέσματος
αυτής υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για αν υπογράψει τη
σύμβαση και αν καταθέσει την απαραίτητη εγγυητική επιστολή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Για την καλή εκτέλεση των όρων σύμβασης , ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει
κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να
καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών , χωρίς το ΦΠΑ .

ΑΡΘΡΟ 7ο
Προθεσμία περαίωσης
Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται μετά τη λήξη της υπογραφής της
προηγούμενης σύμβασης και
από την υπογραφή της σύμβασης εως
31/12/2016.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα υλικά τμηματικά και σε
ποσότητες που θα ζητηθούν από τον υπεύθυνο της υπηρεσίας μετά από τις
ανάγκες που θα προκύπτουν, το πολύ σε ΠΕΝΤΕ (-5-) ημέρες.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους
φόρους, τέλη και κρατήσεις(πλην Φ,Π,Α,) που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας
του διαγωνισμού, καθώς και στα έξοδα της κατά νόμο δημοσίευσης της περίληψης
διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 9ο
Πληρωμές
Η πληρωμή του Αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού
εντάλματος από τον Ο.Τ.Α. ύστερα από την σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής
της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου η οποία
συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Διδυμότειχο 16/11/2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Διδυμότειχο 16/11/2015
ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠ.
ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΚΕΣΚΙΝΗ ΒΕΡΓΩ
ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΔΟΔΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

