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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να αναθέσει την :
«Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τον καθαρισμό του οδικού

δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας για τη χειμερινή περίοδο
2019 - 2020»
συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ (με ΦΠΑ) από πιστώσεις του προγράμματος
ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600003, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κατόπιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν
στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, στη γραμματεία, 2ο χλμ Τρίπολης – Περθωρίου, Τρίπολη,
Τ.Κ. 22100, τηλέφωνο 2713-610343, καθημερινά από μέχρι 25-10-2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρες 9.00-13.30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου προμήθειας άλατος αποχιονισμού, όπως τα χαρακτηριστικά και οι όροι
αυτής αναφέρονται στο Παράρτημα Α'.
Α.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΧΟΥΝ:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες
προμηθευτών, με συναφές αντικείμενο απασχόλησης, που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με
το νόμο 2513/1997.
γ) συνεταιρισμοί,
Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να καταθέσει περισσότερες από μία προσφορές
Β.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά (Παράρτημα
Β'):
1. Βεβαίωση έναρξης εργασιών για φυσικό πρόσωπο, όπου θα αναφέρονται οι
δραστηριότητες της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς
δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Η μη ύπαρξη τέτοιων
κωδικών δραστηριότητας, αποτελεί αιτία απόρριψης φακέλου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναφέρεται ότι:
i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα (i)

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, (ii) δωροδοκία, (iii) απάτη, και (iv)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη προκήρυξη ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
ii. δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
iii. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
iv.
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο,
v.
(Για Νομικά πρόσωπα) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: (α) δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα (β) δεν έχει αποκλεισθεί, από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ Εμπορίου) (για αλλοδαπούς από αντίστοιχη αρχή), και (γ) δεν απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ,
Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει την χώρα καταγωγής των
προσφερομένων υλικών και δήλωση της επιχείρησης κατασκευής του τελικού προϊόντος
που προσφέρουν. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει
να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει
το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους
επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα,
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα αναφέρει ότι τηρούνται τα χαρακτηριστικά
και οι όροι που αναφέρονται στο Παράρτημα Α'.
Οι προσφορές θα συνταχτούν στην ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να έχουν
ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στη προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη η διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή.
Θα περιέχονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του
προσφέροντος και τον τίτλο του διαγωνισμού και θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο
Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (2ο χλμ.
Τρίπολης - Περθωρίου) έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής
η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα αποσταλούν.
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού θα δίνεται σε EURO / tn όπως καθορίζεται στο
έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράστημα Β'). Στην τιμή περιλαμβάνονται: η δαπάνη για
την προμήθεια του αλατιού από αλυκές – σημεία εναπόθεσης/αποθήκευσης που απέχουν
το πολύ 300km (τριακόσια χιλιόμετρα) από την έδρα της Π.Ε. Αρκαδίας (Τρίπολη), οι
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για την
προμήθεια των ποσοτήτων του αλατιού και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου
προϋπολογισμού (περίπου δηλαδή για την προμήθεια 500tn αλατιού).

Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την συνολικά χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ, με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β'.
Γ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό τμηματικώς, κατόπιν εντολής
από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο
που ορίζει η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι η
προθεσμία παράδοσης για το σύνολο της προμήθειας εξαρτάται από τις ανάγκες της
Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Αρκαδίας και μπορεί να φτάσει και ως το τέλος του Μαΐου 2020.
Η φόρτωση – παράδοση του υλικού θα γίνεται είτε σε φορτηγά αυτοκίνητα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου είτε σε μισθωμένα Δ.Χ. φορτηγά αυτοκίνητα.
2. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται διπλότυπα και μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά
(ζυγολόγια κλπ) θα παραδίδονται στον μεταφορέα, καθότι το ένα αντίτυπο απαιτείται
για την Επιτροπή Παραλαβής που θα έχει οριστεί στην Π.Ε., το δε δεύτερο για τον
υπεύθυνο αλατιού της Π.Ε. Αρκαδίας, στην Τρίπολη.
3. Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, με διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού
ελέγχου, ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο θα απαιτηθεί κατά την κρίση
της. Κάθε παραλαβή θα πραγματοποιείται με τη σύνταξη από την αρμόδια Επιτροπή
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του
Π.Δ. 118/07, όπως ισχύει κατόπιν έκδοσης του Ν.4412/2016.

Δ.
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Για την πραγματοποίηση της δαπάνης υπάρχει διαθέσιμη εγγεγραμμένη πίστωση με στο
πρόγραμμα ΣΑΕΠ 2014ΕΠ52600003 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ» της Περιφέρειας Πελοποννήσου και
συγκεκριμένα το Υποέργο 30 με τίτλο: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας για τη χειμερινή περίοδο
2019 – 2020»
με προϋπολογισμό και πίστωση 24.800,00€.

Ε.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στη Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων, στη γραμματεία, 2ο χλμ Τρίπολης – Περθωρίου, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100) στις
29-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω καταληκτική
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ με Α’ β.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
A. ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΙΟΝ
ΜΟΡΦΗ

ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ
ΛΕΥΚΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΑΟΣΜΟΙ

B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι εγκαταστάσεις εναπόθεσης / αποθήκευσης αλατιού, από όπου και θα φορτώνεται το
αλάτι επί φορτηγών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή επί μισθωμένων
Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων, θα απέχουν το πολύ 300km (τριακόσια χιλιόμετρα) από την
έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, την Τρίπολη.
2. Η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν δεσμεύεται για
την απορρόφηση όλης της ποσότητας αλατιού από τη μειοδοτούσα εταιρεία εάν δεν
τηρούνται οι πιο πάνω αναφερόμενοι παράμετροι και σε περιπτώσεις εκτεταμένων
χιονοπτώσεων όταν εκτιμηθεί ότι θα υπάρχει καθυστέρηση παραλαβής του αλατιού
λόγω κλειστών οδών από χιονοπτώσεις ή όταν δεν θα είναι δυνατή η διέλευσης Ρίου –
Αντιρίου από ξηράς και θάλασσας λόγω καιρικών συνθηκών.
3. Η προμήθεια θα γίνει τμηματικά μετά από εντολή των υπευθύνων διαχείρισης αλατιού
της Π.Ε. Αρκαδίας, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην αποθήκευσή του.
4. Επειδή οι ανάγκες αποχιονισμού/αντιμετώπισης παγετού, που καλύπτονται με
την προμήθεια αυτή είναι κατ΄ εξοχήν απρόβλεπτες, και οι ποσότητες αλατιού
που θα απαιτηθούν θα εξαρτώνται από τη συχνότητα και σφοδρότητα των
καιρικών φαινομένων, τα οποία εάν δεν εκδηλωθούν σε μεγάλη ένταση, θα έχουν
σαν αποτέλεσμα την μείωση της ως άνω ποσότητας ακόμα και στο σύνολό της.
5. Πριν και μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του
εργοστασίου, που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η
κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή, η
αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα,
οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
6. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με σχετικά έγγραφα, με τα αποτελέσματα
εργαστηριακού ελέγχου δειγμάτων, από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων
(Κ.Ε.Δ.Ε) του ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ή με ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας με όλα τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι πιο πάνω προδιαγραφές του προϊόντος,
αναγνωρισμένα από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Τυχόν ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πρέπει να συνοδεύονται, απαραίτητα,
από επίσημη μετάφραση.
8. Τα αναφερόμενα, στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα
επιθυμητά. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα των ζητουμένων, κατά περίπτωση, είναι
επιθυμητά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/tn)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
(€/tn) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
ΦΠΑ (€)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ευρώ)

Ημερομηνία: _____________________

Ο Προσφέρων:_____________________
(υπογραφή & σφραγίδα)

