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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δήμαρχος Δήμου Καλυμνίων, έχοντας υπ’ όψιν του

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80
Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06
Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
Το άρθρο 133 του Ν. 4270/14
Την υπ’ αριθμ. 277/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Την υπ’ αριθμ. 427/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Προκηρύσσει
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου
εκτέλεσης
για
την
υπηρεσία
«Διοργάνωση
Χριστουγεννιάτικων
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.000,00€ με τον
Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ.
28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», των άρθρων 266, 268
και 270 του ΠΔ 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του άρθρου 13 ν.
2503/1997 την υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α /Κ/24241/2045/07-05-2008, την υπ’ αριθ.
Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789/12-11-2010.
Άρθρο 2ο:Τόπος – Ημέρα- Ώρα Διαγωνισμού
Η δημοπρασία θα γίνει την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα
Παρασκευή στα γραφεία του Δήμου Καλυμνίων από την αρμόδια Επιτροπή. Ώρα
έναρξης παραλαβής των προσφορών η 11:00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των
προσφορών η 12:00. Μετά τη λήξη της ώρας κατάθεσης προσφορών καμία προσφορά
δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 3ο:Δεκτοί στον Διαγωνισμό
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται εγγραμμένοι στο Επιμελητήριο τους ή στην
επαγγελματική τους οργάνωση ή εταιρείες που έχουν δικαίωμα βάσει του
καταστατικού τους, εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών.
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Άρθρο 4ο:Συμβατικά τεύχη
Η διενέργεια της δημοπρασίας καθώς και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις
διατάξεις του Π.Δ 28/80 Τα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας κατά σειρά ισχύος
είναι:
1. Διακήρυξη δημοπρασίας.
2. Προϋπολογισμός
3. Η τεχνική περιγραφή
Άρθρο 5ο: Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής – Υποβολή προσφορών .
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εταιρείες ή ιδιώτες που έχουν την δυνατότητα
παροχής
υπηρεσιών.
Η
συμμετοχή
στο
διαγωνισμό
προϋποθέτει
ότι
ο
διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται
όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο
αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της υπηρεσίας ως και τα συμβατικά
στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης.
Η προσφορά υποβάλλεται ως εξής:
Α.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Στο φάκελο της προσφοράς αναγράφεται:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την υπηρεσία.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται σε μία σειρά όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και επί
υπάρχουν:
α)
β)

ποινή απαραδέκτου της προσφοράς θα

Πιστοποιητικό φορολογικής Ενημερότητας
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται σε ποιους φορείς είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές
γ)
Ασφαλιστική ενημερότητα από όλους τους φορείς τους οποίους σύμφωνα με
την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υποχρεούται καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
δ)
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου περί της εγγραφής του
διαγωνιζόμενου σ’ αυτό ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν τη διενέργεια
του διαγωνισμού
στ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων
της διακηρύξεως και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα καθώς
και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του
Δημοσίου και των ΟΤΑ. .
Εφ’ όσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη,
η προσφορά θεωρείται ελλιπείς και δεν λαμβάνεται υπόψη επιστρέφεται δε στην
περίπτωση αυτή, χωρίς να ανοιχθεί, ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την
κυρίως προσφορά.
Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό ότι
οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως, σύμφωνα δε με την παράγραφο 3 του
άρθρου 24 του Ν. 1832/89 οι Ανώνυμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του
Διοικητικού τους Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, οι
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες
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εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο.
Β.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα υπάρχει καλά σφραγισμένος
υποφάκελος με την ένδειξη Οικονομική Προσφοράς με κεφαλαία γράμματα και όλα
τα προηγούμενα στοιχεία που αναφέρονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, και
θα είναι καλά σφραγισμένος όπου μέσα θα υπάρχει η οικονομική προσφορά του
διαγωνιζόμενου συμπληρωμένη σε έντυπο της υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
επιβαρύνεται με τις δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως και διακηρύξεως του
διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικού.
6ο Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια
μέχρι την οριζόμενη ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 2 της
παρούσας.
Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί η από το
διαγωνιζόμενο νόμιμη επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σ’ αυτή και στο
πρακτικό, της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός. Αναγράφεται ακόμη στο
πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς τη σύγχρονη κατάθεση
πιστοποιητικού ταυτότητας του διαγωνιζομένου και του από το λόγο αυτό
απαράδεκτο αυτής (προσφοράς).
Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευομένης για
οποιονδήποτε λόγο της αποδοχής μεταγενεστέρας προσφοράς με ποινή ακυρότητας
του διαγωνισμού εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα
λήξεως της αποδοχής των, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η
συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων κατά
σειρά επιδόσεως και γράφονται στο πρακτικό τα σε κάθε φάκελο ευρισκόμενα
έγγραφα, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι,
προς τους όρους της διακηρύξεως παρουσία των παρισταμένων.
Ο εσωτερικός φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς παραμένει σφραγισμένος,
αναγράφεται δε σ’ αυτό ο αυτός αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι
παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση
γίνεται μυστική.
Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζομένων και αποφασίζει για τους αποκλεισθησομένους.
Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και
ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού
τους.
Στη
συνέχεια
ανοίγονται
οι
Οικονομικές
Προσφορές
όσων
δεν
αποκλείσθηκαν.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και σε
χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις
προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής
εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80
κυρώσεις.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που
πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ

7οΑνακήρυξη μειοδότη
Ανάδοχος της παροχής υπηρεσίας κηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη
συνολική χαμηλότερη τιμή. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή,
διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
ΑΡΘΡΟ

ΑΔΑ: Ω4ΥΛΩΕΞ-8ΨΨ

Άρθρο 6ο:Χρόνος Παράδοσης
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εκδηλώσεις στο χρόνο που θα
του ζητηθούν από την υπηρεσία και στο τόπο που θα του υποδείξει η υπηρεσία.
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εκδηλώσεις που αναγράφονται
παρακάτω.
Άρθρο 8ο:Αντιρρήσεις κατά της δημοπρασίας
Οι επί της διεξαγωγής του διαγωνισμού ενστάσεις κατατίθενται στην
Επιτροπή που έκανε το διαγωνισμό, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από
της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο,
πρωτοκολλείται και αυθημερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το
διαγωνισμό. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μετά
των τυχόν ενστάσεων, επί των
οποίων πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή εφ’ όσον
το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει επιφυλάξει δικαίωμα επικυρώσεως αποστέλλεται
στην Περιφέρεια για επικύρωση.
Άρθρο 9ο:Αποκλεισμός Συμμετοχής
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτοί όσοι αποκλείστηκαν ή κηρύχθηκαν
έκπτωτοι κατά το παρελθόν και όσοι δεν παρέχουν κατά την κρίση της επιτροπής
τα εχέγγυα της πλήρους και τέλειας εκπληρώσεως των υποχρεώσεων τους.
Άρθρο 10ο:Κυρώσεις – Επανάληψη δημοπρασίας
Ο ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει
εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της ανακοίνωσης της
κατακύρωσης
για
την
υπογραφή
της
σύμβασης,
προσκομίζοντας
και
την
προβλεπόμενη εγγύηση 5% επί τοις συμβατικής αμοιβής χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ

11ο
Οι δαπάνες δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως αυτής τα λοιπά έξοδα
του διαγωνισμού αρχικού και ενδεχόμενα επαναληπτικού, και τα έξοδα του
συμφωνητικού με τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο που του
κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.
Τον ανάδοχο της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το
Δημόσιο, εισφορές κλπ.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές
διατάξεις του Π.Δ. 28/80 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 1416/84 και του από 175/15-6-1959 Β.Δ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός δαπανών για την υλοποίηση των εκδηλώσεων
έχει ως εξής:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΣΟ

Φωταγώγηση Κεντρικής Πλατείας

3.000,00

1.1

Αγορά Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

700,00

1.2

Αγορά Στολιδιών

558,62

1.3
1.4

741,38
Χριστουγεννιάτικα Φώτα-Ηλεκτρολογικό
Υλικό
Αμοιβή Ηλεκτρολόγου

700,00

20/12/2015
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1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Μεταφορές

300,00

Μουσική Εκδήλωση την Ημέρα των
Χριστουγγένων
Αμοιβή Μουσικών-Ηχητική Κάλυψη
Αγορά Δώρων για Μικρά Παιδιά-Άγιος
Βασίλης
Χριστουγεννιάτικο Μπουφέ
Φωτιστική Κάλυψη
Αμοιβή Εργατών

2.500,00

Εκδήλωση Παραμονή Πρωτοχρονιάς
Αμοιβή Μουσικών-Ηχητική Κάλυψη
Αγορά Βεγγαλικών
Αμοιβή Ξυλοπόδαρων-Γελωτοποιών-Κλόουν
Πρωτοχρονιάτικο Μπουφέ
Αμοιβή Εργατών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ

2.258,62
700,00
258,62
500,00
500,00
300,00
7.758,62

25/12/2015

700,00
500,00
500,00
500,00
300,00
31/12/2015

1.241,38
9.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 16%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων για το έτος 2015
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80
του Ν.3463/2006 του
Ν.2362/95 και της υπ’ αριθ. αριθ.35130/739/09-08-2010
Απόφασης Υπ. Οικονομικών.
Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στα 7.758,62€ άνευ Φ.Π.Α. 16% που θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό
του 2015. Έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στο
προϋπολογισμό στον κωδικό Κ.Α. 15-6471.0005.
Αναλυτικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΣΟ
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1

Φωταγώγηση Κεντρικής Πλατείας

3.000,00

1.1

Αγορά Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

700,00

1.2

Αγορά Στολιδιών

558,62

1.3

741,38

1.4

Χριστουγεννιάτικα Φώτα-Ηλεκτρολογικό
Υλικό
Αμοιβή Ηλεκτρολόγου

700,00

1.5

Μεταφορές

300,00

Μουσική Εκδήλωση την Ημέρα των
Χριστουγγένων
Αμοιβή Μουσικών-Ηχητική Κάλυψη
Αγορά Δώρων για Μικρά Παιδιά-Άγιος
Βασίλης
Χριστουγεννιάτικο Μπουφέ
Φωτιστική Κάλυψη
Αμοιβή Εργατών

2.500,00

Εκδήλωση Παραμονή Πρωτοχρονιάς
Αμοιβή Μουσικών-Ηχητική Κάλυψη
Αγορά Βεγγαλικών
Αμοιβή Ξυλοπόδαρων-Γελωτοποιών-Κλόουν
Πρωτοχρονιάτικο Μπουφέ
Αμοιβή Εργατών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ

2.258,62
700,00
258,62
500,00
500,00
300,00
7.758,62

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

20/12/2015

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 16%

25/12/2015

700,00
500,00
500,00
500,00
300,00
31/12/2015

1.241,38
9.000,00

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις παρεχόμενες
υπηρεσίες και μετά τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης αυτών από την αρμόδια
επιτροπή και την σχετική έγκριση του εκάστοτε χρηματικού εντάλματος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΣΟ

Φωταγώγηση Κεντρικής Πλατείας

1.1

Αγορά Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

1.2

Αγορά Στολιδιών

1.3
1.4

Χριστουγεννιάτικα Φώτα-Ηλεκτρολογικό
Υλικό
Αμοιβή Ηλεκτρολόγου

1.5

Μεταφορές

20/12/2015

ΑΔΑ: Ω4ΥΛΩΕΞ-8ΨΨ

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Μουσική Εκδήλωση την Ημέρα των
Χριστουγγένων
Αμοιβή Μουσικών-Ηχητική Κάλυψη
Αγορά Δώρων για Μικρά Παιδιά-Άγιος
Βασίλης
Χριστουγεννιάτικο Μπουφέ
Φωτιστική Κάλυψη
Αμοιβή Εργατών

25/12/2015

Εκδήλωση Παραμονή Πρωτοχρονιάς
Αμοιβή Μουσικών-Ηχητική Κάλυψη
Αγορά Βεγγαλικών
Αμοιβή Ξυλοπόδαρων-Γελωτοποιών-Κλόουν
Πρωτοχρονιάτικο Μπουφέ
Αμοιβή Εργατών
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 16%

31/12/2015

Ο Συντάξας ……………
Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητ. & Οικον.
Υπηρεσιών
Ιωάννης Γαλιμιτάκης

