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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια
τροφών για καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Δήμου Κομοτηνής για έτος 2021

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/26-08-2020
Κ.Α 20.6699.07
Cpv. 15713000-9 {Τροφές για κατοικίδια ζώα}
Εκτιμώμενη Αξία: 59.225,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.

Τεχνική περιγραφή
Τεχνικές Προδιαγραφές
Εκτιμώμενη Αξία
Συγγραφή υποχρεώσεων

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GKARANIS
Ημερομηνία: 2020.10.21 08:42:59 EEST
Αιτία: Δήμαρχος Κομοτηνής
Τόπος: Κομοτηνή
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια
τροφών για καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Δήμου Κομοτηνής για έτος 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση μέσω συνοπτικού διαγωνισμού της
δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια τροφών στο Δημοτικό Κυνοκομείο αδέσποτων και
φιλοξενούμενων ζώων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2021.
Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4039/2012 που αφορά τα δεσποζόμενα
και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ που αφορά την
λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων.
Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν με βάση τις
προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τα προσφερόμενα είδη και ειδικά οι τροφές θα είναι
κατασκευής του τελευταίου εξαμήνου ή θα έχουν ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη των 18
μηνών από την παραλαβή. Αν λήγουν πριν την ημερομηνία αυτή θα επιστρέφονται.
Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωμα να τα
απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, μετά από πρακτικό του
αρμόδιου οργάνου,
Οι απαραίτητες επικουρικές εργασίες θα γίνουν από προσωπικό του Δημοτικού
Κυνοκομείου με τα απαραίτητα προσόντα, καθώς και τα μέσα που πρέπει να διαθέτει,
προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα του προγράμματος εκτέλεσης της δημόσιας
σύμβασης.

Κομοτηνή, 26 / 08 / 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Δήμου Κομοτηνής για έτος 2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

Δημητριακά, κρέας & ζωϊκά παράγωγα, έλαια & λίπη,
παράγωγα φυτικής προέλευσης, μεταλλικά στοιχεία.
Αναλυτική σύσταση: Πρωτεΐνες ελάχιστο 25%
Ολικές λιπαρές ουσίες: ελάχιστο 12%
Κυτταρίνη: ελάχιστο 2,5% ολική τέφρα: μέγιστο 8%
ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
υγρασία: μέγιστο 10 %.
ΣΕ Kg με την εξής σύνθεση:
Πρόσθετες ύλες ανά κιλό
Βιταμίνη Α 8.000-15.000IU, Βιταμίνη D3 900-4.860IU,
Βιταμίνη Ε 30-85mg, χαλκός 5-31mg, ψευδάργυρος 40-150mg,
σίδηρος 24-150mg, ιώδιο 0,70-1,5mg, μαγγάνιο 4-30mg,
σελήνιο 0,20-45mg.

2

Κρέας κοτόπουλο ή κρέας βοδινό και υποπροϊόντα κρέατος,
δημητριακά και ανόργανα άλατα.
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΚΥΛΟΥ 1200-1250gr
Πρωτεΐνη όχι μικρότερη από 6-7,5%, λιπαρά 4-6%, υγρασία
75-85%, ινώδης ουσίες 0,5-1,5%, τέφρα μικρότερη από 3%,
βιταμίνη A, βιταμίνη D και βιταμίνη E.

3

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΚΥΛΟΥ 1-12 ΜΗΝΩΝ ΣΕ Kg

Τουλάχιστον 30% πρωτεΐνης, τουλάχιστον 14% Λίπους, 2%
ελάχιστο κυτταρίνη, τέφρα μέγιστο 8%, Υγρασία μέγιστο 10%,
Ασβέστιο ίσο ή μεγαλύτερο από 1%,
προσθήκη Βιταμινών (VIT. A σε συγκέντρωση 13.00020.000 IU/kg, VIT. D3 ίση ή μεγ. από 1.500 IU/kg , VIT. E,
χαλκός, ψευδάργυρος, σίδηρος, ιώδιο)

Κομοτηνή, 26/08/2020
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια
τροφών για καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Δήμου Κομοτηνής για έτος 2021

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

115.000

0,50 €

57.500,00€

Τεμ

1.000

0,90 €

900,00 €

κιλά

1.100

0,75 €

825,00 €

Μον.
Μέτρ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
κιλά
ΣΕ Kg
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΣΚΥΛΟΥ 1200-1250gr
ΚΡΟΚΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΚΥΛΟΥ 1-12 ΜΗΝΩΝ ΣΕ Kg

Σύνολο καθαρής αξίας

59.225,00 €

ΦΠΑ 24%

14.214,00 €

Γενικό σύνολο δαπάνης

73.439,00 €
Κομοτηνή, 26 / 08 / 2020
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια
τροφών για καταφύγιο αδέσποτων ζώων
Δήμου Κομοτηνής για έτος 2021

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση για την προμήθεια τροφών στο
Δημοτικό Κυνοκομείο αδέσποτων και φιλοξενούμενων ζώων του Δήμου Κομοτηνής για το
έτος 2021.
Πλήρης προμήθεια σίτισης των αδέσποτων ζώων φροντίδας σύμφωνα με τις
υποδείξεις του υπεύθυνου κτηνιάτρου, εγκεκριμένων από τα Υπουργεία Υγείας και
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την παραπάνω χρήση, οποιασδήποτε αναγκαίας
ποσότητας.
Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να τα
απορρίψει ή να επιβάλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας, κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου.
Στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήμου Κομοτηνής πραγματοποιούνται
στειρώσεις εμβολιασμοί στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος προστασίας αδέσποτων
ζώων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
•
Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) «Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης».
•
Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
•
Τις διατάξεις του Νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) «Διοικητικές
Απλουστεύσεις –Καταργήσεις - Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων».
•
Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
•
Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή –τεχνικές προδιαγραφές
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Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας – Εκτέλεση Σύμβαση
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01/01/2021 ή την υπογραφή της σύμβασης σε
μεταγενέστερο χρόνο και λήγει έως 31/12/2021 ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των
υλικών.
Η σύμβαση αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά εφ' όσον α) είναι αποδεκτό και από τα δυο
συμβαλλόμενα μέλη, β) δεν υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης
και γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπερβαίνει το χρονικό όριο της αρχικής
σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν 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 5ο : Διενέργεια Διαγωνισμού
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού θα γίνει με Συνοπτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με βάση
τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά έως 31/12/2021.
Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε
είδος ξεχωριστά, είτε για ορισμένα είδη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί στον ανάδοχο που θα προσφέρει
τη χαμηλότερη τιμή κατ’ είδος.
Άρθρο 6ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού
του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 7ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
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Άρθρο 8ο - Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές -Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή (π.χ. τεχνική έκθεση ή
τεχνικά φυλλάδια ή prospectus), και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των
προσφορών και την απόδειξη ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
Προτεινόμενες/Εναλλακτικές λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε
σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς
μηχανισμούς ή λειτουργικά
χαρακτηριστικά απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή
τεχνική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 9ο – Ποινικές Ρήτρες
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής
της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται
πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν
παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν
παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να
καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που
απορρίφθηκε. Άρθρο 213 Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 10ο – Τρόπος Πληρωμής
Η καταβολή θα γίνει τμηματικά, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά
την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, φόρους, τέλη κατά το χρόνο του
διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και
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με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του
τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή
(οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013
(Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές),
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον
συμβασιούχο.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι
όροι της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216).
Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα
λύνεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Κομοτηνής σύμφωνα με το ελληνικό
ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα
μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κομοτηνής, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών.
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάμει των όρων των άρθρων περί κήρυξης φορέα εκπτώτου και κυρώσεων, χρόνου
παράδοσης υλικών, απόρριψης συμβατικών υλικών, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Άρθρο 12ο - Ανακοίνωση αποτελέσματος- Σύναψη Σύμβασης
Ο Δήμος Κομοτηνής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, όπως
ισχύει, θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης από την οικονομική επιτροπή
του Δήμου σε κάθε προσφέροντα που έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του, με κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επί αποδείξει.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4412/2016, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά. Εκτός αν ο ανάδοχος επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας.
Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί
της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών. Σε κάθε περίπτωση η έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη
συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης. Αν η ένσταση απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση
του αναδόχου. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
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συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα
προμηθεύσει το Δήμο Κομοτηνής θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο
σύνολό τους άριστης ποιότητας και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση
για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν
διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.
Άρθρο 13o - Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της
οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 4 του
άρθρου 72 του Ν.4412/2016.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄/139) και έχουν,
σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας Αρχής έναντι
του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
1.
2.

Άρθρο 13ο – Χρόνος και τρόπος παράδοσης
Η παραλαβή και ο χρόνος παράδοσης των ειδών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 206,
207, 208 και 209 του Ν.4412/2016
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
Α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016
Β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με
πρωτοβουλία της αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του
συμβατικού χρόνου
Γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος
παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
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Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε
άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση –
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε
πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο
προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. Σε περίπτωση
ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
Κατά την εκφόρτωση κάθε αποστολής θα διενεργείται ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των προς προμήθεια ειδών από την επιτροπή παραλαβής, η οποία έχει συσταθεί από το
Δήμο. Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η
επιτροπή αυτή καταμετρά λεπτομερώς τις ποσότητες των υλικών που παραδίδονται, τα
συνοδευτικά έγγραφα και ελέγχει τη συμφωνία αυτών με την προμήθεια και τη συγγραφή
υποχρεώσεων.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υπό παραλαβή υλικών γίνεται με μακροσκοπική εξέταση
σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η
προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην
απαίτηση του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το
αίτημα του Δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του.
Κομοτηνή, 26 / 08 / 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σελίδα 10 από 10

