Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:31/2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης της
Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:215/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 4η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., ήλθε σε
ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ.πρωτ.28559/ 3.10.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι πρόκειται για διεθνή
ανοικτό διαγωνισµό κατά τον οποίο οι διαγωνιστικές διαδικασίες, καθίστανται
ιδιαίτερα χρονοβόρες και επειδή η πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη από το
ΕΣΠΑ ,πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριµένα χρονικά πλαίσια.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Σάντα-Μακρή Αικατερ.
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Μπραντζουκάκης Νίκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.31-2013 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού
διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων
µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας , για το έργο ‘Κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης
απορριµµάτων ∆.Λευκάδας, πρ/σµού 801.345,00€ και διάθεσης πίστωσης του
ποσού.
Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµήµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
2. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
4. Την αριθµ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων
Ν. 3463/2006».
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων».
8. Την αριθµ. Π1/2345/19-03-2013 (ΦΕΚ 688 Β΄/26-03-2013) απόφαση Υφ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
9. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις
µεταγενέστερες τροποποιήσεις του.
10. Την αριθµ. 5/2012 απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας «Κατασκευή σταθµών
µεταφόρτωσης απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας».
11. Την αριθµ. 1267/02-08-2012 απόφαση Περ. Ιονίων Νήσων «Ένταξη της πράξης
κατασκευή σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας µε κωδ. MIS
379456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘’∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι
Νήσοι’’.
12. Την από 13-01-2012 µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
∆ήµου Λευκάδας.
13. Την αριθµ. 313./2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
ανοικτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια κοντέινερς και
οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγούµαι:
Α.Την διάθεση πίστωσης του ποσού των 801.345,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 20-7135.003
(Α-920/03-10-2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης) του προϋπολογισµού έτους
2013 του ∆ήµου
Β. Την κατάρτιση όρων Ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά για την «προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς» (CPV
34221000-2, CPV 34144750-0, CPV 34144510-6), ενδεικτικού προϋπολογισµού
οκτακοσίων ενός χιλιάδων τριακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (801.345,00 €),
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
2. Ο διαγωνισµός θα γίνει ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα (40)
ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην
Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δηµοσίευση στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης καθώς και στον Ελληνικό Τύπο. Στην περίπτωση
διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται υπόψη η τελευταία δηµοσίευση
Επισηµαίνω ότι το σχέδιο της κατάρτισης των όρων, θα αποσταλεί στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή της Π.Ι.Ν. , για την τελική του έγκριση και κατόπιν θα οριστεί η
ηµεροµηνία της διεξαγωγής της δηµοπρασίας.».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
Α.έγκριση διάθεσης πίστωσης του ποσού, 801.345,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 207135.003
(Α-920/03-10-2013
πρόταση
ανάληψης
υποχρέωσης)
του
προϋπολογισµού έτους 2013 του ∆ήµου και

Β. Την κατάρτιση όρων Ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά για την «προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς» (CPV
34221000-2, CPV 34144750-0, CPV 34144510-6),σύµφωνα και µε την παραπάνω
εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Α.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης του ποσού, 801.345,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 207135.003
(Α-920/03-10-2013
πρόταση
ανάληψης
υποχρέωσης)
του
προϋπολογισµού έτους 2013 του ∆ήµου και
Β.Εγκρίνει την κατάρτιση όρων Ανοικτού διεθνή δηµόσιου διαγωνισµού µε
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά για την «προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων
µεταφοράς» (CPV 34221000-2, CPV 34144750-0, CPV 34144510-6),σύµφωνα και
µε την παραπάνω εισήγηση, ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ….. του µηνός ………………..., του έτους 2013,
ηµέρα …………….. και ώρα ……….. π.µ., ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού, στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο Συνεδριάσεων Οικονοµικής
Επιτροπής, 1ος όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Τεύχη δηµοπράτησης
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας
είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη και β) η µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
που περιλαµβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και τη
συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αντικείµενο προµήθειας-Προϋπολογισµός
Αντικείµενο του διαγωνισµού αποτελεί η προµήθεια εξοπλισµού για τις εγκαταστάσεις
µεταφόρτωσης των απορριµµάτων στο ∆ήµο Λευκάδας.
Ο εξοπλισµός αυτός εξυπηρετεί τρεις σταθµούς µεταφόρτωσης απορριµµάτων
(ΣΜΑ) και αναλύεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
ΣΜΑ Νότιας Λευκάδας
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

(€)

ΣΜΟΣ

ΣΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

1

Κλειστό κοντέινερς

τεµάχιο

2

17.000,00

34.000,00

41.820,00

τεµάχιο

1

7.500,00

7.500,00

9.225,00

τεµάχιο

1

140.000,00

140.000,00

172.200,00

(απορριµµατοκιβώτιο)
30 m3
2

Κλειστό κοντέινερς
(απορριµµατοκιβώτιο)
20 m3

3

Όχηµα µεταφοράς
απορριµµατοκιβωτίων

ΣΜΑ Βόρειας Λευκάδας
Α/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΜΕΤΡΗΣ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

(€)

ΣΜΟΣ

ΜΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ

ΗΣ

1

Κλειστό κοντέινερς

τεµάχιο

4

20.000,00

80.000,00

98.400,00

τεµάχιο

1

140.000,00

140.000,00

172.200,00

(απορριµµατοκιβώτιο)
35 m3
2

Όχηµα µεταφοράς
απορριµµατοκιβωτίων

ΣΜΑ Καλάµου-Καστού
Α/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α

ΜΟΝΑ∆Α

ΠΟΣΟ

ΤΙΜΗ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚ

ΜΕΤΡΗΣ

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ

ΟΣ

(€)

ΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΣ

ΜΕ ΦΠΑ
1

Απορριµµατοφόρο 16

τεµάχιο

1

130.000,00

130.000,00

159.900,00

τεµάχιο

2

60.000,00

120.000,00

147.600,00

m3 (τύπου πρέσσας)
2

∆ορυφορικό
απορριµµατοφόρο 8m3

Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α).
Έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α..Ε. 20-7135.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας για το έτος 2013.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
1. Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, στις
….-….-2013, ηµέρα ……………….και µέχρι ……. π.µ., στο δηµοτικό κατάστηµα
Λευκάδας, στο Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών, οδός Α.
Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της
Λευκάδας.
2. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου τους την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί
να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την
προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και ώρα 14:30 µ.µ
3. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραλαµβάνονται µε
πρωτόκολλο, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του ∆ιαγωνισµού και παραδίδονται στην Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε
την προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν
γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
4. Η παρούσα διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν θα διατίθενται και από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας www.lefkada.gov.gr

ΑΡΘΡΟ 5ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής-Υποβολή προσφορών
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά
πρόσωπα που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των υπό
προµήθεια ειδών, γεγονός που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού
εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο
διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης 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 προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της
αντίστοιχης µελέτης του ∆ήµου.

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης µε το Φ.Π.Α. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.

β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε
οποιαδήποτε
σχέση
εργασίας
στην
επιχείρηση
του
συµµετέχοντος,
συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση
του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων
την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη
κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός
οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή
τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει
την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν
θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την
κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την
έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης
προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα
πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
ε. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων (γ) και (δ) του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για
το συγκεκριµένο επάγγελµα, που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ίση µε το 5% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης µε το Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή
∆ικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Όταν
συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου
έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση
προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Σε περίπτωση µη προσκόµισής του δεν
ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 32
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθµ. πρωτ. 38152/25-06-2009 περί

αποδοχής της υπ’ αριθµ. 231/2009 Γνωµοδότησης του Ε΄ Τµήµατος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Οι
διατάξεις του εδαφίου (δ) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην
περίπτωση αυτή.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.

3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον
αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου.
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου έχουν οι διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη
εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας, το οποίο πρέπει να
προσκοµιστεί νόµιµα θεωρηµένο.

4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
γ. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.

5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις
εσωτερικού ή εξωτερικού.
γ. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από

τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που
καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Αντίγραφο συµφωνητικού τους θεωρηµένο από αρµόδια ∆.Ο.Υ.

6. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού από το διαγωνισµό
και τα ακόλουθα:
α. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται επί λέξη:
Λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους
αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους διαγωνισµούς
των ΟΤΑ.
Η ισχύς της προσφοράς µας ορίζεται σε τρεις µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.
Οι προσφερόµενες τιµές ισχύουν µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης καθώς και για
το χρονικό διάστηµα τυχόν παράτασής της.
∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ
και ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Εφόσον τα παραπάνω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η
προσφορά θεωρείται ελλιπής και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση αυτή
επιστρέφεται, χωρίς να ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος που περιέχει την κυρίως
προσφορά.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας
προσφορά για όλα τα προς προµήθεια είδη του προϋπολογισµού όπως ορίζονται
ανωτέρω.
Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή όσων θα πάρουν µέρος στο διαγωνισµό ότι οι
προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται
από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες και
Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της
υπογραφής του εκπροσωπούµενου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1)
εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και
να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση
προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν
αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα
συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό για
λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος
αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής
ή συµβολαιογράφου.

Για τους προµηθευτές, που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς
τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία κατά
ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης
για τη συνέχιση του διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην
Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Φάκελος προσφοράς
1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο,
καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα.
2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα
σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται
ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα
Πιο συγκεκριµένα οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ο
οποίος πρέπει εξωτερικά να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυµία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, fax)
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς»

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:…………………..
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: …./…./2013

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί µέρους, ανεξάρτητους φακέλους,
δηλαδή:
ΦΑΚΕΛΟΣ Α - «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά
συµµετοχής όπως αυτά απαιτούνται στο άρθρο 5ο της παρούσας ∆ιακήρυξης και τα
οποία θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο όπως ζητούνται στις
αντίστοιχες παραγράφους.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β - «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει µε ακρίβεια και σαφήνεια
τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών.
Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκµηρίωση του επί µέρους είδους, ο
προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια,
οδηγίες και εγχειρίδια χρήσης, συνοδευτικά τεχνικά ή και κατασκευαστικά σχέδια,
service manuals, κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, cds και
ότι άλλο τεκµηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συµµόρφωση του
προσφερόµενου είδους µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, όπως
περιγράφονται στη µελέτη του ∆ήµου, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την
αρµόδια επιτροπή. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκµηρίωση των
προσφερόµενων ειδών και στην µεθοδολογία υλοποίησης της προµήθειας των, την
οποία προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων. Σε περίπτωση που τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς-Τεχνικά
στοιχεία» και τις λοιπές ενδείξεις του επί µέρους φακέλου. Το παράρτηµα
υποβάλλεται και αυτό σε όσα αντίτυπα ζητούνται και για την τεχνική προσφορά.
Ο προσφέρων αναλαµβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρµόδιο προσωπικό του
∆ήµου, τόσο στη λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών των υπό
προµήθεια ειδών, όσο και στην αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση της ανάπτυξης
και απόδοσής, ποιοτικής και ποσοτικής αυτού. Η εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί
σύµφωνα µε το πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που πρέπει να καταθέσει
ο συµµετέχων στο διαγωνισµό. Θα υλοποιηθεί µετά την παράδοση των υπό
προµήθεια ειδών.
Με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισµού πρέπει να κατατεθούν τα
ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή της υπερκατασκευής για την προµήθεια
ανταλλακτικών, τουλάχιστον για δέκα (10) χρόνια και σε διάστηµα πέντε (5)
ηµερών από την ζήτησή τους. Επίσης τον τρόπο που προτίθεται να
αντιµετωπίζει τις ανάγκες service.
2. Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας που
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) έτος.
3. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης, που δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος από 90 ηµερολογιακές ηµέρες.
4. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus).
5. Έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονοµικές, εµπορικές και τεχνικές
δυνατότητες του προµηθευτή καθώς και οι αντίστοιχες δυνατότητες του

6.
7.
8.

9.

εργοστασίου κατασκευής (απασχολούµενο προσωπικό το οποίο θα
αποδεικνύεται από θεωρηµένη κατάσταση από την επιθεώρηση εργασίας,
εξοπλισµός, κύκλοι εργασιών κλπ.).
Κατάλογο πωλήσεων παροµοίων οχηµάτων στην Ελλάδα µε το έτος
παράδοσης, χρόνο παράδοσης και φορέα. για την τελευταία τριετία.
Να δοθούν τουλάχιστον τρεις (3) βεβαιώσεις καλής συµπεριφοράς των ιδίων
η παροµοίων
οχηµάτων από αντίστοιχους φορείς χρήσης (∆ήµους,
Κοινότητες και Συνδέσµους των).
Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2008,
18001:2007 και 14001:2004 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής του
προσφερόµενου απορριµµατοφόρου καθώς επίσης εφόσον ο προσφέρων
δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής της υπερκατασκευής θα πρέπει να
κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για
εµπορία και τεχνική υποστήριξη.
∆ήλωση συµµόρφωσης CE του κατασκευαστή

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ - «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονοµικής Προσφοράς του Προσφέροντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
διακήρυξη. Συγκεκριµένα η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου θα περιέχει όλα
τα ζητούµενα είδη εξοπλισµού. Οι τιµές θα δίδονται σε ευρώ, εκτός του Φ.Π.Α. και
στην προσφερόµενη τιµή, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι
περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε επιβάρυνση, για παράδοσή του στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Προσφορά που
δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) αντίγραφο

Οικονοµική Προσφορά:
-

ένα (1) πρωτότυπο

-

ένα (1) αντίγραφο

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του
προσφέροντα, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού, τον τίτλο του φακέλου και τον αριθµό
της ∆ιακήρυξης.

Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και διεύθυνση,
καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
όλων των µελών της.
Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει
να
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται από τον
προσφέροντα.
Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε
περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
7. ∆εν γίνονται αποδεκτές, επί ποινή αποκλεισµού, οι προσφορές που αναφέρονται
σε µέρος των υπό προµήθεια ειδών της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση
συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια
αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το
παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου
να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.
2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από
την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν
αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα.
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους
σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών,
παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
5. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή
τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους
συµµετέχοντες και καταχωρεί αυτές σε πρακτικό.
6. Μετά την ανωτέρω διαδικασία η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού επαναφέρει
τους φακέλους των οικονοµικών προσφορών οι οποίες έγιναν δεκτές, στην Επιτροπή
Αξιολόγησης η οποία αξιολογεί και ανακοινώνει τις τιµές.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών
1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 20 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 51 του Π∆ 60/2007.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών του
άρθρου 3ου της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια
αξιολόγησης:
Α.
Για τα οχήµατα µεταφοράς (τεµ. 2), το απορριµµατοφόρο (τύπου πρέσσας) τεµ. 1
και τα δορυφορικά απορριµµατοφόρα (τεµ. 2) ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται τα
εξής:
ΟΜΑ∆Α Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)
1.
Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές του πλαισίου
2.
Συµφωνία προσφοράς µε τεχνικές προδιαγραφές της υπερκατασκευής
3.
Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα, αισθητικότητα του
προσφερόµενου εξοπλισµού).
4.
Kαταλληλότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού για την εξυπηρέτηση του
σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Θα ληφθεί υπόψη η «διαγωγή» του
οχήµατος και του προµηθευτή στην Ελληνική αγορά, η οργάνωση, η
εµπειρία, ο απαιτούµενος εξοπλισµός του διαγωνιζοµένου, πιστοποίηση ISO
κ.λ.π.)
Βαθµολογία οµάδας Α
ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%)
1.
Εγγύηση καλής λειτουργίας.
2.
Αξιοπιστία προµηθευτή, εκπαίδευση χειριστών, ανταλλακτικά, χρόνος
παράδοσης ανταλλακτικών – SERVICE – συντήρηση, τεχνική υποστήριξη
του προµηθευτή µετά την πώληση (εξειδικευµένο προσωπικό, τρόπος
αντιµετώπισης προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών)
3.
Πωλήσεις παροµοίων οχηµάτων στην Ελλάδα,
4.
Χρόνος και τόπος παράδοσης.
Βαθµολογία οµάδας Β
Η βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β.=0,7Α +0,3Β όπου Α και Β οι
βαθµολογίες των οµάδων Α και Β αντίστοιχα. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας
καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 60 βαθµούς στις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους
60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιµέρους στοιχείων της
οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι 40 βαθµούς στις περιπτώσεις
που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι
η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να
προκύπτει από µείωση όλων των επιµέρους στοιχείων της οµάδας. Η συνολική
βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.
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Β.
Για τα κλειστά κοντέινερς (τεµ. 7), ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται τα εξής:
ΟΜΑ∆Α Α΄: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%)
Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία του εξοπλισµού και συµφωνία προς
1.
τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Βαθµολογία οµάδας Α
ΟΜΑ∆Α Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%)
Χρόνος παράδοσης
1.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
2.
∆ιασφάλιση ανταλλακτικών
3.
Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (παρεχόµενο και διασφαλισµένο
4.
service)
Βαθµολογία οµάδας Β
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Η βαθµολογία προκύπτει από τον τύπο Σ.Β.=0,7Α +0,3Β όπου Α και Β οι
βαθµολογίες των οµάδων Α και Β αντίστοιχα. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας
καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 60 βαθµούς στις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους
60 βαθµούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιµέρους στοιχείων της
οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται µέχρι 40 βαθµούς στις περιπτώσεις
που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι
η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να
προκύπτει από µείωση όλων των επιµέρους στοιχείων της οµάδας. Η συνολική
βαθµολογία κάθε οµάδας σταθµίζεται µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή
προσφοράς συνολικά για όλα τα είδη του διαγωνισµού όπως αυτά
αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις Α και Β
2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που έχουν τον ίδιο λόγο. Στην περίπτωση αυτή
διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
4. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες
αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
5. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή
που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας που προφέρει ο προµηθευτής.

β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ. Την κατανοµή µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή και τη
διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή.
2. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή, όταν η Επιτροπή
Αξιολόγησης γνωµοδοτεί για:
α. τη µαταίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της
προµήθειας,
β. τη συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων,
γ. την τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους
όρους.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή
της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για
διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος
από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την
Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρµόδια
για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει
την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν
λαµβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος της προµήθειας
β) Την ποσότητα
γ) Την τιµή
δ) Τον ∆ήµο για τον οποίο προορίζονται τα υπό προµήθεια είδη
ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών.
στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
διαγωνισµού.
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το
Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το
αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε
προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος
παράδοσης του προϊόντος αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας
της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της
προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης του κάθε είδους καυσίµου υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην
περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα
πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της
Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε
ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει
την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει
όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα αυτών
δ. Τι τιµές που έχουν προσφερθεί για κάθε είδος
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρµογή
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων του κάθε είδους
3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που
τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την
έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν
µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση
υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.
4. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή
όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που
παραδόθηκε, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την
Επιτροπή Αξιολόγησης ως ασήµαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% µε το Φ.Π.Α. επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης.
β. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των
µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
µελών.
Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και
έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό. Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα
ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την ηµεροµηνία
έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται, τον αριθµό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του
προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική ∆ιακήρυξη, την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υγρά καύσιµα, την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της
εγγύησης.
Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
(β) ότι ο
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται
στην διάθεση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί
ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι
σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί
σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας
που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη
του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, δηλ. τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής προσφορών.
γ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους
υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ηµερών από την
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
α. Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α..
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.

γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο
άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των καυσίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί
στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης
παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Χρόνος – τόπος – τρόπος παράδοσης
H παράδοση των ειδών θα γίνει εντός χρονικού διαστήµατος 90 ηµερολογιακών
ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης σε χώρο και τόπο που θα
υποδειχθούν στον ανάδοχο από τον ∆ήµο.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπής παραλαβής του ∆ήµου,
αφού πρώτα εξεταστούν ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και
διαγραµµάτων και είναι απολύτως σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου, µετά
από λεπτοµερή εξέταση και λειτουργία σε πραγµατικές συνθήκες ή /και δοκιµές στις
οποίες θα το υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της.
Το κάθε είδος κατά την οριστική παραλαβή του θα συνοδεύεται και από Σήµανση CE
(CE Mark), για το συγκεκριµένο είδος.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης :
- Να επικολλήσει σταθερά και σε εµφανή σηµεία στις πλαϊνές επιφάνειες των ειδών,
επιγραφές που θα του υποδειχθούν από το ∆ΗΜΟ και θα εξασφαλίζουν τη
δηµοσιότητα του έργου.
- Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα του
υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ.
Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών ανακύψουν
προβλήµατα, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν
ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προµήθειας. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του προµηθευτή ή τρίτων. Ο
προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισµού µέχρι
την οριστική παραλαβή του.
Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόµενα είδη δεν είναι του εγκεκριµένου
τύπου και δεν παρέχεται η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης)
καθώς και η έγγραφη δήλωση ανάληψης δέσµευσης για διάθεση ανταλλακτικών στο
∆ΗΜΟ για την περίοδο συντήρησης όπου προβλέπεται από τις τεχνικές
προδιαγραφές της µελέτης του ∆ήµου.
Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του παραλήπτη - και σε
ώρες που θα καθορίζονται µε την σύµφωνη γνώµη προµηθευτή και παραλήπτη - µε
ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή, είτε στις εγκαταστάσεις του
παραλήπτη (πετρέλαιο για καυστήρες) οπουδήποτε ευρίσκονται, είτε από τις
εγκαταστάσεις ή πρακτορεία ή πρατήρια του προµηθευτή, κατ’ εκλογή του

παραλήπτη. Για κάθε ποσότητα βενζίνης ή πετρελαίου θα εκδίδεται δελτίο
αποστολής και ύστερα συγκεντρωτικό τιµολόγιο που θα αφορά τα δελτία αποστολής
ανά αυτοκίνητο για κάθε µήνα.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες
κρατήσεις.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως
εµπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους
θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ΄ αυτά
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση, θα
µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφερόµενου.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Ματαίωση-επανάληψη του διαγωνισµού
Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα
για τον ∆ήµο, ο διαγωνισµός µπορεί να µαταιωθεί ή να επαναληφθεί µε έγγραφες
προσφορές µετά από νέα προκήρυξη, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που
συµµετείχαν στον προηγούµενο διαγωνισµό.
Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον παρόντα
διαγωνισµό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζηµίως γι’ αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης)
1. Το χρονικό διάστηµα του ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής
των ειδών, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας (ή περίοδος
διατήρησης)». Για την καλή λειτουργία του προσφερόµενου εξοπλισµού κατά την
περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα προτείνει µε την
προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε την οριστική παραλαβή, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της
συµβατικής αξίας των υπό προµήθεια ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Για το προτεινόµενο
διάστηµα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα τα οποία υποχρεούται να
ακολουθήσει :
α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισµού σε όλο το χρονικό
διάστηµα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) που θα καθορίζεται στην
προσφορά του και το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο της διάρκειας εγγύησης
που ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος, και ανεξαρτήτως ωρών
λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα µέρη των ειδών. Ο χρόνος αυτός θα
αρχίζει από την οριστική παραλαβή τους, πλήρως συναρµολογηµένων και έτοιµων
για λειτουργία.
β. Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλµατα
γ. Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισµού θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
δ. Τα τακτικά service των προσφερόµενων ειδών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα
τεχνικών προδιαγραφών.

ε. Επίλυση προβληµάτων σε συνεργασία µε τεχνικούς τηλεφωνικώς ή µε Fax.
Είναι επίσης διαίτερα επιθυµητή η επικοινωνία µέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.
στ. Για την εφαρµογή όλων των παραπάνω, ο προµηθευτής υποχρεούται να διατηρεί
σε
όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών (όπου
αυτό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές), το οποίο θα αναφερθεί στην προσφορά, η
πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί.
Τα ως άνω αναφερόµενα θα πραγµατοποιούνται καθ΄ όλη την προτεινόµενη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) µε δαπάνες του
προµηθευτή και ο ∆ήµος δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που
προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα
ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της
βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύµφωνα µε τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριµένο
είδος και της θέσης ή του τρόπου
λειτουργίας του. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια του προµηθευτή να κάνει τις
πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του
προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταµένη
Αρχή.
2. Ο προµηθευτής πρέπει να δηλώσει µε σαφή δέσµευση την προτεινόµενη διάρκεια
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) των ειδών, τον χρόνο
ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο
διάστηµα αυτό για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για service και
επισκευές κατά περίπτωση, µε έγγραφη δήλωση, την οποία θα συµπεριλάβει στον
επιµέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να αξιολογηθεί από το αρµόδιο
όργανο. Προσφορά στην οποία δηλώνεται διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας (ή διατήρησης) µικρότερη από ένα (1) έτος, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προτεινόµενη χρονική διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας (ή διατήρησης) µεγαλύτερη του ελάχιστου απαιτούµενου από τις τεχνικές
προδιαγραφές, ή χρόνος ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης µικρότερος των ως
άνω ζητούµενων ή υπηρεσίες που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, θα
αξιολογηθούν προς όφελος του υποψηφίου Αναδόχου.
3. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (η
διατήρησης) κατά τρεις (3) µήνες.
4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται µε την οριστική παραλαβή
των υπό προµήθεια ειδών.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο Υπόδειγµα της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της προµήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης
παράδοσης ενδιάµεσης φάσης (εάν προβλέπεται) του εξοπλισµού ή του συνόλου
αυτού από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας µε υπαιτιότητα του
Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 21°
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από

αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για τους
λόγους που περιγράφονται στο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η έκπτωση γίνεται µε απόφαση της
Προϊσταµένης Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής του
∆ήµου, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση.
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύµφωνες µε το
άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, παρ. 5. Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του
εξοπλισµού, καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. Οι ποινικές ρήτρες δεν
επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος,
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε την προσκόµιση των σχετικών
δικαιολογητικών πληρωµής τα οποία είναι:
α. Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής του προµηθευτή.
β. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια
επιτροπή.
γ.
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της
αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί µη οφειλής του προµηθευτή.
Η δαπάνη θα υποβάλλεται στις κατά περίπτωση νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας των τιµολογίων.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Πληροφορίες- Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης
1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης καθώς και να τους
αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα τα τεύχη της διακήρυξης, τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Λευκάδας, Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη
& Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645360542, 2645360610 &
φαξ 2645360586, αρµόδιοι υπάλληλοι κ. Α.Αθανίτης, Κ. Γεωργάκη
2. Η διακήρυξη θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία
Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και θα αποσταλεί στο
Επιµελητήριο Λευκάδας.
4. Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες:
α. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως και
β. Στον Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε το Ν.3548/2007, το Ν. 3801/2009 και την αριθµ.
11/28-06-2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών.
Τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 µε το οποίο προστέθηκε παρ. 3 στο άρθρο 4 του Ν.
3548/2007.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω νοµοθεσία, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα

καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος κατά τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.
Η δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε την οποία θα επιβαρυνθεί ο
ανάδοχος προϋπολογίζονται σε 450,00 ευρώ περίπου συνολικά για το πλήθος των
εφηµερίδων.
Παραρτήµατα
Γίνεται µνεία ότι η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από τα εξής παραρτήµατα:
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Μελέτη «Προµήθεια κοντεινερς και οχηµάτων µεταφοράς» η οποία
περιλαµβάνει τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, ενδεικτικό προϋπολογισµό,
γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Σύµβασης
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών
Το παρόν θα αποσταλεί αρµοδίως στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Π.Ι.Ν. για
τελική έγκριση και κατόπιν αυτού θα οριστεί η ηµεροµηνία δηµοπράτησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 215/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

