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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Π. ΜΕΛΑ & ΠΛ. ΑΥΛΙΩΤΗ
ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ. 50100
ΤΗΛ: 24610-29843, FAX:2461029163
Email: oapnkozanis@gmail.com

Αρ. πρωτ.:1960

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BOILER ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1.000 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.000,00€» (Δύο χιλιάδες Ευρώ) ενδεικτικά,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.ΔΔ.Α. με την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά με
την εφαρμογή του Ν.3463/2006.
3. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις»
4. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
5. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
6. Την υπ’ αριθμ. 27319/2002/ Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 945/Β΄/24-07-2002)
7. τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ο.Α.Π.Ν. Δήμου
Κοζάνης στον ΚΑ 7135.00 «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ».
9. Την από 06/09/2017 Τεχνική Μελέτη για την προμήθεια BOILER για το λεβητοστάσιο του
(ΔΑΚ) συνολικού ποσού 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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10. Το πρωτογενές αίτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με αριθμό διαδικτυακής
Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ001908723 2017-09-06.
11. Την έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:17REQ001933777 2017-09-12
12. Την υπ’ αριθμ. 71/2017 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπανών, διάθεση και δέκατη δέσμευση
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 2017 με ΑΔΑ:ΩΙΤ6ΟΚΨΕ-Τ9Η
13. Τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Ν. ΔΗMΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ για την σχετική δαπάνη.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για
την « Προμήθεια Βoiler ζεστού νερού 1.000 λίτρων για το λεβητοστάσιο στο ΔΑΚ Κοζάνης»
Προϋπολογισμού 2.000,00€» (Δύο χιλιάδες Ευρώ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος που τελικά θα αναλάβει την παρούσα προμήθεια, υποχρεούται να ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις που θα αναγράφονται στη σχετική σύμβαση, όπου θα περιέχονται οι ακόλουθες τεχνικές
προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 1ο
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του BOILER ζεστού νερού στο χώρο του Λεβητοστασίου του
κολυμβητηρίου Κοζάνης θα πρέπει να είναι Διπλής ενέργειας 1.000 λίτρων και να είναι
κατασκευασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα .Επίσης θα πρέπει να διαθέτει δύο
σπειροειδείς εναλλάκτες οι οποίοι μέσω συναγωγής, να θερμαίνουν το νερό της κυρίας δεξαμενής.
Πάνω στους εναλλάκτες θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν, ηλιακοί συλλέκτες,
καυστήρα (πετρελαίου, πέλλετ, ξύλου, αερίου κτλ), αντλία θερμότητας, δεξαμενές buffer και γενικά
συσκευές που διαθέτουν κλειστά κυκλώματα θέρμανσης νερού. H δεξαμενή διαθέτει επίσης
υποδοχείς για αισθητήρες θερμοκρασίας, θερμομέτρου και ηλεκτρικής αντίστασης. Κατασκευασμένες
κατά EN 12897:2006, από λαμαρίνα EN 10130 Al 1998 DCP
Μόνωση οικολογικής πολυουρεθάνης 52kg/m³ πάχους 55mm κατά DIN53420.
Αντιδιαβρωτική προστασία από υγρό σμάλτο που θερμαίνεται στους 850C°κατά DIN 4753 και ανόδιο
μαγνησίου κατά DIN1243-2,2.
Ταυτόχρονη χρήση τριών πηγών ενέργειας (Ηλιακή -Συλλέκτες, Χημική-Λέβητας, Ηλεκτρική Αντίσταση κτλ).
Εξωτερική επένδυση PVC δερματίνης ή μεταλλικής επιφάνειας.
Επιπλέον στις απαιτήσεις της προσφοράς είναι οι σωληνώσεις, συνδέσεις, βάνες, φίλτρα με την ήδη
παλαιά εγκατάσταση, θερμοστάτης, εναλλάκτης, εξωτερικός κυκλοφορητής, ρελέ σύνδεσης στον
ηλεκτρικό πίνακα, χρονοδιακόπτης λειτουργίας, Πίνακας ηλεκτρικός με γενικό τριφασικό διακόπτη
3χ40Α, ασφάλειες, ΝΕΟΣΕΤ, Λαμπτήρες λειτουργίας εξωτερικούς, δηλωτικά των λειτουργιών, με
διακόπτες λειτουργίας, 2 θερμόμετρα ηλεκτρικά με αισθητήρια και ρελέ εσωτερικά λειτουργίας και
ταυτόχρονα όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία του παλαιού μπόιλερ και του νέου
ταυτόχρονα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό : Λαμαρίνα
Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου
Επικάλυψη προστασίας: Glass – Εμαγιέ ( Σμάλτο) και προστασία ανoδίοu
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar Μέγιστη δοκιμαστική πίεση νερού: 16 bar Μέγιστη θερμοκρασία
λειτουργίας: 95°C
Μόνωση : Αφρός πολυουρεθάνης 50 mm πάχος πυκνότητας 52 kg/m3
Εναλλάκτης : Σωλήνας μεταλλικός
Μέγιστη δοκιμαστική πίεση εναλλάκτη : 25 bar
Ηλεκτρική αντίσταση: Κατά παραγγελία
Φλάντζα : Διάμετρος Ø 170 mm
Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασµένης Λειτουργίας Συστήµατα (COMBI) είναι
απαραίτητο να τοποθετείται ∆δοχείο ∆διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο
ζεστό νερό χρήσης.

ΑΔΑ: 70Ψ8ΟΚΨΕ-ΖΛΡ
17PROC002052144
2017-10-06
Προσφορές γίνονται
δεκτές για την προμήθεια
του Boiler με βάση τον Πίνακα Α΄.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΕΙΔΗ

1

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.000 ΛΙΤΡΩΝ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

1

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα, καθώς και κοινοπραξίες φυσικών και νομικών προσώπων που ασχολούνται με εργασίες που
αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
α. Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο. Οι Ανώνυμες Εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή από άλλο νόμιμο
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24 παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως και
καταθέτει πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό για την
ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Οι Ε.Π.Ε. , Ο.Ε. και
Ε.Ε. εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Απαραίτητη η κατάθεση της συστατικής πράξης των εταιριών.
β. Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, κατά
τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση
ή ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσης
ανακοίνωσης,
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της Προσφοράς και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν,(ρητά
κατονομαζόμενος ), προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους με το οποίο είναι
εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.
5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι
αληθή και ακριβή.
6) Οικονομική προσφορά (οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα
και η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ).
ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας του διαγωνισμού προσέρχονται οι διαγωνιζόμενοι
αυτοπροσώπως και καταθέτουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον αναπληρωτή αυτού φάκελο που
θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου
2017 και ώρα 09:00-10:00π.μ. (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ), ή να αποστείλουν τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που
μπροστά θα αναγράφεται η ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ « ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BOILER»
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας
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υποβολής προσφορών), στην ταχυδρομική Δ/νση: ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, Π. Μελά και Πλ.Αυλιώτη,
Τ.Κ. 501 31, Κοζάνης, στο (γραφείο Πρωτοκόλλου) του Ν.Π.Δ.Δ., ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ το
αργότερο μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 17
Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00μμ. Παρελθούσης της ώρας λήξης του διαγωνισμού κηρύσσεται η
λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται
χωρίς διακοπή, οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 18 παρ. 7 Π.Δ. 28/80).
Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
Α) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος
θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρ.93 του 4412/16)
Β) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος
περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής Προσφοράς (αρ.95 του Ν.4412/16).
Γ) Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ»
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημοσίως και
αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο
πρακτικό τα ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικώς μεν, αλλά κατά τρόπο που
εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και μονογράφονται από τα μέλη της
Επιτροπής.
Ο ευρισκόμενος στον ανοικτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική
προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ ’αυτόν ο α/α του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παριστάμενοι στην
αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά.
Στη μυστική αυτή συνεδρίαση η Επιτροπή ελέγχει και υπογράφει τα δικαιολογητικά έγγραφα
των διαγωνιζομένων και αποφασίζει για αυτούς που θα αποκλειστούν.
Στη συνέχεια ξαναγίνεται δημόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει
τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό καθώς και τους λόγους αποκλεισμού και τους καλεί να
παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική Προσφορά τους.
Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί
στο διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο
της οικονομικής προσφοράς τους.
Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους διακήρυξης απορρίπτονται καθώς και προσφορές που δε χαρτοσημαίνονται σύμφωνα με το
νόμο.
Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται.
Οι προσφορές θα είναι πλέον Φ.Π.Α. 24%.
Οι προσφορές και όλα τα δικαιολογητικά μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής του
διαγωνισμού .
Η Επιτροπή του διαγωνισμού ανακοινώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
Επίσης η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών να
την πραγματοποιήσει και σε διαφορετική ημερομηνία από αυτήν του διαγωνισμού, ενημερώνοντας
τους ενδιαφερόμενους για την ακριβή ημερομηνία , την ώρα και τον τόπο.
ΑΡΘΡΟ 5ο
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται εγγράφως μέχρι της
επομένης από της διεξαγωγή εργάσιμης ημέρας, ενώ κατά του αποτελέσματος της δημοπρασίας
μέχρι της επομένης της ανακοινώσεως αυτού.
Οι ενστάσεις κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΟΑΠΝ και διαβιβάζονται αυθημερόν στην
αρμόδια Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Ε.Δ.Δ.) υποβάλλεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο για έγκριση ή μη έγκρισης.
2. Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
3. Επανάληψη του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή μη έγκριση. Επίσης ο
διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμη φορά λόγω ασύμφορου μετά από
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ.
Ο Προμηθευτής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών του
διαγωνισμού από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ
1. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις και ισχύουν για
όλη τη χρονική διάρκεια για την οποία δίδονται και παραμένουν σταθερές.
2. Ο διαγωνιζόμενος δε δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει
την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιαδήποτε
λόγο ή αιτία.
ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια της παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο
τόπο και εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση να υπογράψει τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει στον ενδιαφερόμενο αφού υποβληθούν στο λογιστήριο του ΟΑΠΝ, τα παρακάτω
δικαιολογητικά.
1. Τιμολόγιο του αναδόχου.
2. Βεβαίωση φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας.
3. Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, ότι ο ανάδοχος έχει
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που αναγράφονται στη σχετική σύμβαση όσον αφορά την
παρούσα προμήθεια.
ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα προμήθεια διέπετε από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει
μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά
τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό αρμόδια
δικαστήρια. 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.
ΑΡΘΡΟ 12ο
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε δημόσια αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
2. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
ΟΑΠΝ.
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3. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΟΑΠΝ.
4. Για όλα τα είδη δεν απαιτούνται δείγματα, εκτός εάν κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή
διενέργειας ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερομένων ειδών, όπου αυτή
κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητάς τους. Η κατάθεση δείγματος
(εις διπλούν) θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή.
Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει, με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που κατατέθηκε
από την εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το
συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Ν
4412/16 διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 13ο
ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί:
1. Στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης : www.oapnkozanis.gr
2. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτών (ΚΗΜΔΗΣ).
Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας και τους
αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥΚΟΖΑΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Π. Μελά & Πλ.Αυλιώτη
501 31 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ. 24610 29843, Φαξ. 24610 29163
Email : oapnkozanis@gmail.com

Κοζάνη / / 2017
Αριθ.Πρωτ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BOILER 1.000 ΛΙΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ..…………………………………………………………………..…
καταθέτω την προσφορά μου με συμπληρωμένες τιμές στο κάθε είδος για το έτος 2017

ΕΙΔΗ

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.000 ΛΙΤΡΩΝ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ

ΤΕΜ

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

……/…../ 2017
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή & σφραγίδα)

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

