ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ - ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

20/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α. (24%):

2.419,36€
580,64€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

3.000,00€

Κ.Α.

15.7135.09

CPV

44423460-3 & 31523000-8

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.419,36€
580,64€
3.000,00€
20/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ – ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ για το Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων», εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης 2.419,36€ με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α 580,64€, ήτοι συνολικής δαπάνης
ποσού 3.000,00€.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πρόκειται για προμήθεια επιγραφών – πινακίδων καθώς κρίνεται σκόπιμο οι Υπηρεσίες να
σημαίνονται με το αντίστοιχο λογότυπο με τις σχετικές εξωτερικές αλλά και εσωτερικές
πινακίδες, τόσο για την ύπαρξή τους ως Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και για την ενημέρωση
και την κατεύθυνση προς αυτές των ενδιαφερομένων πολιτών.
Η τοποθέτηση των πινακίδων, θα γίνει από τον ανάδοχο μετά από συνεννόηση με τον
αναθέτων φορέα στα σημεία που θα υποδειχθούν.
Η εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι επιβεβλημένη προκειμένου να εξασφαλιστεί η
εύρυθμη λειτουργία και η διεκπεραίωση των σκοπών του Νομικού Προσώπου.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το
Άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως πληρούνται οι
Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας σύμφωνα με τον Ν. 4412/8-8-2016.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
Δήμου Βριλησσίων», με τα εξής στοιχεία:
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.

997540899
Χαλανδρίου

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Οδός
Ταχυδρομικός Κώδικας
Περιοχή
Κωδικός NUTS
Λογαριασμός ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας

Λ. Πεντέλης 62
15235
Βριλήσσια, Αττική, Ελλάδα
EL301
kapivril@otenet.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2108105052

Τηλεομοιοτυπία

2106131204
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2. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη ταξινομούνται με CPV υπό
τους αριθμητικούς κωδικούς 44423460-3 & 31523000-8, με τίτλο «Επιγραφές Διευθύνσεων»
& «Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες».
3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 2.419,36€ με επιπλέον δαπάνη
Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή ποσού 580,64€ άρα η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη είναι ύψους
3.000,00€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Ν.Π.Δ.Δ. Θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» οικονομικού έτους 2019 και συγκεκριμένα την πίστωση
υπό Κ.Α. 15.7135.09 με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων – επιγραφών για τις δομές του ΟΚΠΑ»,
όπου έχει εγγραφεί επαρκές ποσό.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η εν λόγω διαδικασία σύναψης σύμβασης αφορά στο Βιβλίο Ι του Ν. 4412/2016 και είναι
«κάτω των ορίων».
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την
υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως του
άρθρου 118), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Βριλήσσια 22 Οκτωβρίου 2019
Η Συντάξασα

Άννα Αναστασιάδου
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.419,36€
580,64€
3.000,00€
20/2019

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται οι όροι βάσει των οποίων και σε
συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης θα υλοποιηθεί η περιγραφόμενη
προμήθεια.
Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και Ανάδοχος θα ονομάζεται ο
οικονομικός φορέας που θα του ανατεθεί η εκτέλεση της προμήθειας, βάσει της προσφοράς
του.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
 Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών».
 Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α/09.03.1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
 Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις»
 Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
 Του Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)
 Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της Υ.Α.
57654/2017(Φ.Ε.Κ. 1781/τ.Β/23.05.2017).
 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
 Του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής 4

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ





Το συμφωνητικό
Η παρούσα μελέτη
Η απόφαση ανάθεσης
Η προσφορά του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής οικονομικοί φορείς και, σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη
αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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 Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση γ' και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
4.2
Αποκλείεται από τη διαδικασία οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
4.2.1 Εάν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνμελών της Ένωσης (ЕЕ С 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 (ЕЕ 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 (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 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 (ЕЕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία 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
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παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της
25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
4.2.2 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος
ή την εθνική νομοθεσία ή/και εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα
μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. Επίσης,
κατά παρέκκλιση, από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό εξαιρούνται οι οικονομικοί φορείς στην
περίπτωση που ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά
δεν έχουν καταβληθεί.
4.2.3 Εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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 ανωτέρω υποχρέωση αποτελεί ειδικό όρο (παράγ. 4 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016).
4.2.4 Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος σε οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο/Μητρώο (παρ. 2
αρ. 75 του Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό περιγραφή, και ότι άλλο είναι
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόμενα υλικά και οι
υπηρεσίες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές .
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με
τις Τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με
ασαφή ή ελλιπή τεχνικά στοιχεία .
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές
διευκρινήσεις ή και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία .
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 ως
δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ.1 και 2,
ο ανάδοχος θα προσκομίσει:
α) απόσπασμα ποινικού μητρώου,
β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
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γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ότι:
 δεν έχουν αθετηθεί και θα τηρούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης οι υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
 αποδέχεται τα οριζόμενα στην 20/2019 μελέτη της υπηρεσίας και η προσφορά του
συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις αυτής.
Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται αποδεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα (εκτός από τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014), εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του Ν. 1599/86 με την οποία επιβεβαιώνεται η ακρίβειά τους, η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.
Χρόνος έκδοσης και διάρκεια ισχύος των αποδεικτικών μέσων.
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 θα πρέπει να έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών.
Σημείωση: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής και υπογράφονται:
α) από το φυσικό πρόσωπο (για ατομικές επιχειρήσεις)
β) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες).
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού έως
την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Ο Ανάδοχος, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ανάθεσης της
συμβάσης προμήθειας , υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. (Λ. Πεντέλης 62 - Βριλήσσια).
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σε ώρες και μέρες που θα ορίζει ο
αρμόδιος υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ., με αυτοκίνητο του προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» και
συγκεκριμένα:
 Γραφεία ΟΚΠΑ (Λ. Πεντέλης 62, 152 35 Βριλήσσια)

ΑΡΘΡΟ 8
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ
Οι προσφερόμενες τιμές μονάδος θα δοθούν υποχρεωτικά σε Ευρώ.
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Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.
Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η αξία του προμηθευόμενου είδους, το κόστος μεταφοράς των
ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», το κόστος φορτοεκφόρτωσης των ειδών, κάθε
απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του αναδόχου και των
ασφαλιστικών του εισφορών και οι νόμιμες κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την
τιμολόγηση των σχετικών ποσοτήτων που παραδόθηκαν.
Η κάθε πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας της εκάστοτε παραδοθείσας ποσότητας, μετά
την παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια
επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
Βριλησσίων, κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την Οικονομική
Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στο όνομα του Αναδόχου, βάσει της από αυτήν
αναληφθείσας δαπάνης σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του
Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και την
παραλαβή των ειδών από την αρμόδια ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, εφόσον δεν διαπιστώθηκε
καμιά απόκλιση ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των προμηθευομένων ειδών.
ΑΡΘΡΟ 10
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΙ
Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη
και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α., ο
οποίος βαρύνει το Ν.Π.Δ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 11
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Για την εκτέλεση της σύμβασης, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 200 έως και 215, του
Ν.4412/2016.
2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής από
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί βάσει των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.
4412/2016.
4. Σε κάθε περίπτωση το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
ποσοτήτων, ενώ σε ενδεχόμενο που λήξει η διάρκεια της σύμβασης και οι ανωτέρω
ποσότητες δεν έχουν εξαντληθεί, ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να διεκδικήσει
οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση από την ενέργεια αυτή. Εφόσον όμως κριθεί
σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
5. Η παραλαβή θα γίνεται, με μακροσκοπικό έλεγχο, από την αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 που έχει ορισθεί,
σύμφωνα με τον τρόπο και το χρόνο που θα ορίζεται αναλυτικά στο συμφωνητικό.
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6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής και
παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου
να διαπιστωθεί ότι τα υπό προμήθεια είδη πληρούν τους όρους της παρούσας.
7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά τα είδη με καινούργια σε περίπτωση που
αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως επίσης σε περίπτωση ποιοτικής
ανεπάρκεια τους, εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από της ειδοποιήσεως. Κάθε
δαπάνη για την αποκατάσταση κακοτεχνίας ή κακής ποιότητας προϊόντος βαρύνει τον
ανάδοχο.
9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη εντός πέντε εργάσιμων
ημερών από την εκάστοτε παραγγελία η οποία μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω
έγγραφου μηνύματος με FAX ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email).
10. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής
υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και
ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
11. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 καθώς και τυχόν παράλληλης σχετικής
νομοθεσίας που είναι σε ισχύ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 22 Οκτωβρίου 2019

Βριλήσσια 22 Οκτωβρίου 2019
Η Συντάξασα

Αικατερίνη Μπλέτσα
Προϊσταμένη Δ/νσης
ΠΕ Νηπιαγωγών

Άννα Αναστασιάδου
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.419,36€
580,64€
3.000,00€
20/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου για
τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), τα κατωτέρω υπό προμήθεια είδη των ταξινομούνται με CPV
υπό τους αριθμητικούς κωδικούς : 44423460-3 31523000-8 , με τίτλο «Επιγραφές
Διευθύνσεων» & «Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες».
Άρθρο 1 : Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 12,50cm x 88cm, με σκελετό από
στραντζαριστό γαλβάνιζέ , με πρόσοψη από αλουμίνιο λευκή πάχους 1 χιλ. διαστάσεων
30 x 30 και 59 γραμμάτων από pvc 10 χιλ. σε μπορντό χρώμα.
Άρθρο 2: Αντικατάσταση αυτοκόλλητης ψηφιακής εκτύπωσης πινακίδας Κοινωνικών
Ιατρείων διαστάσεων 230 x 95cm.
Άρθρο 3: Επισκευή πλαϊνής φωτιζόμενης επιγραφής Κοινωνικού Παντοπωλείου
διαστάσεων 315 x 98cm, με χρήση μουσαμά και την τοποθέτηση γωνιών αλουμινίου
περιμετρικά της πινακίδας φωτισμένα εσωτερικά με Led.
Άρθρο 4: Κατασκευή λογότυπου - σήματος «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» διαστάσεων 130cm από ΕΤΑΛΒΟΝΤ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 22 Οκτωβρίου 2019
Αικατερίνη Μπλέτσα
Προϊσταμένη Δ/νσης
ΠΕ Νηπιαγωγών

Βριλήσσια 22 Οκτωβρίου 2019
Η Συντάξασα
Άννα Αναστασιάδου
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.419,36€
580,64€
3.000,00€
20/2019

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Φ.Π.Α.:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

CPV 44423460-3 31523000-8
Φωτεινές Επιγραφές _ πινακίδες

1

2

3

4

5

Μεταλλική πινακίδα διαστάσεων 12,50m
x 88cm, με σκελετό από στραντζαριστό
γαλβάνιζέ , με πρόσοψη από αλουμίνιο
λευκή πάχους 1 χιλ. διαστάσεων 30 x 30
και 59 γραμμάτων από pvc 10 χιλ. σε
μπορντό χρώμα
Αντικατάσταση αυτοκόλλητης ψηφιακής
εκτύπωσης πινακίδας
Κοινωνικών Ιατρείων
διαστάσεων
230cm x 95cm.
Επισκευή
πλαϊνής
φωτιζόμενης
επιγραφής Κοινωνικού Παντοπωλείου
διαστάσεων 315 x 98cm, με χρήση
μουσαμά και την τοποθέτηση γωνιών
αλουμινίου περιμετρικά της πινακίδας
φωτισμένα εσωτερικά με Led.
Κατασκευή
λογότυπου - σήματος
«Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης
Δήμου
Βριλησσίων»
διαστάσεων 130cm από ΕΤΑΛΒΟΝΤ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Βριλήσσια 22 Οκτωβρίου 2019

1.599,36

383,84

1.983,20

150,00

36,00

186,00

450,00

108,00

558,00

220,00

52,80

272,80

2. 419,36

580,64

3.000,00

Βριλήσσια 22 Οκτωβρίου 2019
Η Συντάξασα

Αικατερίνη Μπλέτσα
Προϊσταμένη Δ/νσης
ΠΕ Νηπιαγωγών

Άννα Αναστασιάδου
Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών
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