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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Έχοντας υ̟όψη : 
Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.Κ. 
Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ 
Τον Ν. 2286/95 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ̟ροµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη ανέρχεται στο ύψος των 73.800,00€ 
συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. το ο̟οίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7333.04 του τεχνικού 
̟ρογράµµατος του έτους 2014 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης της ̟οσότητας ανά είδος 
έως και 20% για την κάλυψη  διαφόρων αναγκών. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Βεβαίωση εγγραφής στο ε̟ιµελητήριο 
2. Φορολογική ενηµερότητα 
3. Ασφαλιστική ενηµερότητα Ι.Κ.Α. 
4. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ό̟ου ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι : Έλαβα 

γνώση των όρων της διακήρυξης και α̟οδέχοµαι αυτούς ανε̟ιφύλακτα. Τα 
̟ροσφερόµενα είδη θα καλύ̟τουν ̟λήρως τις τεχνικές ̟εριγραφές του ∆ήµου και 
θα είναι εξαιρετικής ̟οιότητας. 

5. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% του συνόλου  της 
̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης, ήτοι ̟οσού  3.690,00 €. Όταν η ̟ροσφορά δεν 
αφορά το σύνολο του ̟ροϋ̟ολογισµού άλλά συγκεκριµένα είδη , τότε το ̟οσό 
της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής θα υ̟ολογίζεται ως αναλόγως  του 
ανωτέρου ̟οσού  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να κατατεθούν το αργότερο έως την 15/05/ 2014 και ώρα 11:00 
̟.µ. (ώρα λήξης διαγωνισµού) στη Τεχνική Υ̟ηρεσία  του ∆ήµου Καλαµάτας, 
Ψαρών 15 –∆ιοικητήριο – 1ος όροφος . 
Η ̟ροσφορά θα δοθεί ως εξής: 
1) Τα δικαιολογητικά τα ο̟οία θα είναι ̟ρωτότυ̟α ή ό̟οια ̟ροβλέ̟εται θα είναι 
νόµιµα ε̟ικυρωµένα, θα το̟οθετηθούν σε σφραγισµένο φάκελο ό̟ου εξωτερικά θα 
υ̟άρχουν όλα τα στοιχεία του ̟ροσφέροντας. 
 Ε̟ίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα ̟αρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Προς τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
Για το διαγωνισµό ̟ροµήθειας  ετοίµου σκυροδέµατος στις     15/05/2014. 



2) Η οικονοµική ̟ροσφορά θα το̟οθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, ό̟ου εξωτερικά θα 
υ̟άρχουν όλα τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος και θα δοθεί α̟οκλειστικά στο έντυ̟ο 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υ̟ηρεσίας. Ε̟ίσης στο 
φάκελο θα αναγράφονται τα ̟αρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
Για το διαγωνισµό ̟ροµήθειας ετοίµου σκυροδέµατος στις 15/05/2014.  
 Και οι δύο φάκελοι θα το̟οθετηθούν σε σφραγισµένο φάκελο ό̟ου εξωτερικά θα    
υ̟άρχουν όλα τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος. Ε̟ίσης στο φάκελο θα αναγράφονται 
τα ̟αρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς τον ∆ήµο Καλαµάτας. 
Για το διαγωνισµό ̟ροµήθειας ετοίµου σκυροδέµατος στις 15/05/2014. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ̟ροµηθευτής µε την µικρότερη  τιµή ανά είδος  
 
ΑΡΘΡΟ 6ο ΣΥΜΒΑΣΗ 
Η σύµβαση ισχύει για ένα (1) χρόνο από την υπογραφή της αλλά δύναται και να λήξει 

νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες  των προς προµήθεια υλικών.  Για 
την υ̟ογραφή της ο µειοδότης θα καταθέσει εγγυητική ε̟ιστολή ίση µε το 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Η ̟αραγγελία των ειδών θα γίνεται εγγράφως, τµηµατικά και σύµφωνα µε τις 
ανάγκες της υ̟ηρεσίας. Η ̟αράδοση των ειδών θα γίνεται το αργότερο ̟έντε 
εργάσιµες ηµέρες α̟ό την ̟αραγγελία. Για κάθε εργάσιµη ηµέρα καθυστέρησης θα 
ε̟ιβάλλεται ̟ρόστιµο ίσο µε το  10% της καθαρής αξίας των ̟αραγγελθέντων ειδών. 
Τα είδη θα ̟αραλαµβάνονται α̟ό τα µέλη της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής του 
∆ήµου. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ̟οσοτήτων µεταξύ τους εφόσον το 
ε̟ιθυµεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΛΠ. 
Η ̟ληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ληρωµής µετά την 
έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων α̟ό των ̟ροµηθευτή και την ̟αραλαβή των 
ειδών α̟ό την  αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου. Η καθαρή αξία των ειδών θα υ̟όκειται 
σε κράτηση υ̟έρ Τ.Α.∆.Κ.Υ. 2%. Θα γίνεται ̟αρακράτηση φόρου ̟ροµηθειών 4%. Ο 
Φ.Π.Α. θα βαρύνει το ∆ήµο. 
Οι εφηµερίδες θα ̟ληρώνονται βάσει του Ν.3548/2007 και ό̟ως αυτός 
τρο̟ο̟οιείται µε τον Ν. 3801/2009  άρθρο 46. 
 
 ΑΡΘΡΟ 9ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την  Πέµ̟τη 15/05/2014 ώρα 11:00 ̟.µ.  στο κτίριο της 
Τ.Υ. του ∆ήµου όδός Ψαρών 15 –∆ιοικητήριο – 1ος όροφος. 

  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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