ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 187/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 25η του µήνα
Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 20031/21.7.14
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».
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
5. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.∆. : Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος

Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση, εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, προκειµένου να γίνουν άµεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την
υλοποίηση του έργου.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Ρόκκος Στυλιανός, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ' αριθµ΄201 της 17/6/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
εγκρίθηκε
η τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου µε την εγγραφή
πίστωσης για την πραγµατοποίηση της εργασίας "Εργασίες αποτύπωσης του
υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισµού για την βελτίωση του και την εξασφάλιση
της χρηµατοδότησης του έργου καθώς και η ανάθεση της εργασίας σε εξειδικευµένη
εταιρεία.
Στην
συνέχεια
ο
∆ήµαρχος
ανέθεσε
σε
εξωτερικό
συνεργάτη
την
υλοποίηση της παραπάνω εργασίας.
Στα πλαίσια της παραπάνω ανάθεσης παρεδόθη στον ∆ήµο σχετική προµελέτη µε τίτλο

«

"Μετατροπή
ενέργειας "

του

δικτύου

οδοφωτισµού

για

την

µείωση

της

καταναλισκώµενης

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 407 απόφασή του στις 11/12/2013
ενέκρινε την σχετική προµελέτη και τις προτάσεις για τον τρόπο συνέχισης της
προσπάθειας και αποφάσισε την έναρξη του σχετικού διαγωνισµού.
Περαιτέρω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 91 στις 10/3/2014
απόφασή του συµπλήρωσε την προηγούµενη απόφασή του µε την σχετική τροποποίηση
του Τεχνικού Προγράµµατος και την εγγραφή πίστωσης στον πρ/σµό του ∆ήµου, για την
πραγµατοποίηση του σχετικού διαγωνισµού.
Η σχετική προµελέτη και τα άλλα παραδοτέα της εργασίας του εξωτερικού συµβούλου
επισυνάπτονται και παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει τους όρους
διακήρυξης
του
διαγωνισµού
όπως
αναλυτικά
αναφέρονται
παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΣ):
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»

1. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών (εργασίας)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΑΡΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
Ο

∆ήµος Λευκάδας
διακηρύσσει
την µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή Αναδόχου-Παρόχου για την παροχή
της υπηρεσίας (εργασίας):
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
Προϋπολογισµού : 5.467.500,00. Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
καλεί
τους ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τους όρους
της παρούσας
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε

1.

τις διατάξεις του παρόντος

2.

του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»

3.

του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την
παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως
αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07

4.

του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2238/94

5.

τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ της 26ης
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις δηµόσιες προµήθειες και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Την Οδηγία 2014/25/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε τις
προµήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος,
της Ενέργειας, των µεταφορών και ταχυδροµικών υπηρεσιών και την
κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

6.

τις διατάξεις του Π.∆ 118/07 (ΦΕΚ ΑΊ50) «Κανονισµός Προµηθειών του
∆ηµοσίου» συµπληρωµατικά και κατά το µέρος, που δεν προσκρούουν
σε ρητό όρο της παρούσας.

7.

Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης

Νοεµβρίου 2011 για
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την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ, όσον αφορά
τα κατώτατα
όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων.
8.

τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές
πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας παροχής εργασιών και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή εργασιών της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

9.

του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.

10. του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και

ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95
(ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις»
11. της ΥΠ. ΑΠ 11389/93 Ενιαίος κανονισµός προµηθειών ΟΤΑ
12. του

Ν.3852/2010

«Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- πρόγραµµα Καλλικράτης.»
13. τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α/30), όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279) και ισχύει.
14. τις διατάξεις του Π∆ 82/1996 (ΦΕΚ Α/66), όπως τροποποιήθηκε µε το

Ν. 2533/1997, αριθ. 109 (ΦΕΚ Α /228) «Χρηµατιστηριακή αγορά
παραγωγών και άλλες διατάξεις».
15. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A1 112) «Ενίσχυση της

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις,
16. τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α /68) Καταχώρηση δηµοσιεύσεων

των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) του Υπουργού
Επικρατείας, µε θέµα «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων
νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερήσιων και
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εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των
νοµών

Αττικής

και

Θεσσαλονίκης)

που

έχουν

τη

δυνατότητα

καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».
17. τη διάταξη της περίπτωσης ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του

Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ Α'248) «Κώδικας ΦΠΑ»
18. τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
19. τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α /68) Καταχώρηση δηµοσιεύσεων

των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) του Υπουργού
Επικρατείας, µε θέµα «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων
νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερήσιων και
εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των
νοµών

Αττικής

και

Θεσσαλονίκης)

που

έχουν

τη

δυνατότητα

καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου».
20. τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α709.03.1999) «Κύρωση

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»., όπως ισχύει
21. τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 2458/12-02-1997 (ΦΕΚ 15 Α714-4-

1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά µε την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών.
22. τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ/Α'/25.09.2008) για την

«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα

φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες

διατάξεις» (άρθρα 1-7), όπως ισχύει
23. τις

διατάξεις

της

υπ1

1108437/2565/∆0Σ

αρ.

απόφασης

του

Οικονοµικών µε θέµα: «Καθορισµός

Υφυπουργού Οικονοµίας και

Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β/
1590/16-11-2005).
24. τις διατάξεις της ΥΑ ∆ΙΣ//2011 (ΥΑ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21508 ΦΕΚ

Β/2540-2011)

«∆ιενέργεια

διαδικασίας

κληρώσεως

για

µέλη

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για δηµόσιους διαγωνισµούς κλπ
(556915)»
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1.

. Την υπ’ αριθ. 407 / Πρακτικό 31/13 όπως συµπληρώθηκε µε την
91/2014…Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, µε την
οποία εγκρίθηκε η µελέτη.

2.

Την υπ’ αριθ. 23905/22-08-2023

Απόφαση του ∆ηµάρχου

Λευκάδας µε την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη απαιτούµενης δαπάνης
και η διάθεση πίστωσης για την σύµβαση Παροχής εργασιών
25. Την υπ’ αριθ. …………… Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την

οποία

καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για τις εργασίες, οι

τεχνικές προδιαγραφές, και τα τεύχη δηµοπράτησης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ……………………………………………………………………………………………

Κεφάλαιο
Α………………………………………………………………………………………………………………
Άρθρο 1: Κύριος του Εργου- Αναθέτουσα αρχή…………………………………………….
Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων………………………………………
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής-Υποβολή Φακέλου………………………
Άρθρο 4: ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών – Ενστάσεις…………….
Αρθρο 5: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη – Ανάθεση……………………..
Άρθρο 6: Σύναψη και υπογραφή Σύµβασης………………………………………………….
Άρθρο 7: Τεύχη της ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη……………………………………….
Άρθρο 8: Γλώσσα ∆ιαδικασίας…………………………………………………………………
Άρθρο 9: Εφαρµοστέα νοµοθεσία……………………………………………………………..
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία. ……………………………………

Κεφάλαιο Β……………………………………………………………………………………
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Άρθρο 11: Αντικείµενο- Προϋπολογισµός – ∆ιάρκεια Σύµβασης – Χρηµατοδότηση…..
11.1 Αντικείµενο………………………………………………………………………..
11.2 Προϋπολογισµός…………………………………………………………………..
11.3 Χρονοδιάγραµµ…………………………………………………………………….
11.4 Χρηµατοδότηση………………………………………………………………….
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών - Κριτήριο ανάθεσης της
σύµβασης………………………………………………………….

Άρθρο 13: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών……………………………………….
Άρθρο 14: Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών……………………………….

Άρθρο 15: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης…………………………………….

Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωµής…………………………………………
Άρθρο 17: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης……………………………………………

Κεφάλαιο Γ……………………………………………………………………………………
Άρθρο 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό………………………………………
Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων…………………………………..
Άρθρο 20: Ειδική τεχνική καΙ επαγγελµατική ικανοτητα και Οικονοµική / Τεχνοοικονοµική
Επάρκεια………………………………………………………

Άρθρο 21: ∆ικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα………………………………………….
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς - προσδιορισµός Αναδόχου…………….
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Κεφάλαιο ∆……………………………………………………………………………………
Άρθρο 23: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής………………………………………………..

Άρθρο 24: Εγκρίσεις……………………………………………………………………………

Κεφάλαιο Α
Άρθρο 1: Κύριος του Έργου- Αναθέτουσα αρχή
Αναθέτουσα Αρχή είναι : ο ∆ήµος Λευκάδας
Φορέας κατασκευής του έργου είναι : ο ∆ήµος Λευκάδας
Προϊσταµένη Αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας που
έχει έδρα το ∆ιοικητήριο Λευκάδας.
Οδός
Ταχ.Κώδ.
Τηλ.
FAX
Email

Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµηναγού Κατωπόδη
31100
26453 60500 - 60598
26453 60608
info@lefkas.gr

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και
θα καταθέσουν τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις
κατά το στάδιο της δηµοπράτησης του έργου) που ενδεχοµένως θα
ασκήσουν.
∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Λευκάδας
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην οδό Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµηναγού
Κατωπόδη, στο Γραφείο ………………….. ηµέρα ………………………, στις
………………. Και ώρα ………………………., από τη ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας.
Η µεταβολή των παραπάνω αρχών, οργάνων ή υπηρεσιών, κατ' εφαρµογή
των κειµένων διατάξεων, ή η µεταστέγαση τους σε άλλη διεύθυνση δεν
επηρεάζει τη νοµιµότητα της παρούσας διακήρυξης ή της σύµβασης που θα
υπογραφεί συνεπεία αυτής. Η αναθέτουσα αρχή ή ο εργοδότης αντίστοιχα
υπέχει υποχρέωση να ενηµερώσει σχετικά τους ενδιαφερόµενους.
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι
παρακάτω όροι έχουν την αντίστοιχη σηµασία:
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I. Ενδιαφερόµενος: κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που
προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα διαδικασία
II. ∆ιαγωνιζόµενος: Ο ενδιαφερόµενος που έχει υποβάλει φάκελο
συµµετοχής, δηλαδή είτε η µεµονωµένη επιχείρηση (φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο), είτε η κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων.
III. Τεύχη διαγωνισµού: Τα περιγραφόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας
τεύχη, που µετά την υπογραφή της σύµβασης καθίστανται συµβατικά.
IV. Επιτροπή: Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού

που

ορίστηκε

µε την αρ.

………. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
V. Ανάδοχος-Πάροχος: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί να συνάψει
Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή των ζητούµενων
εργασιών.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών- Παροχή διευκρινίσεων
Tα τεύχη που συνοδεύουν την ∆ιακήρυξη διατίθενται από τον ∆ήµο Λευκάδας
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι Ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα παραπάνω τεύχη
υποβάλλοντας αίτηση µέχρι και έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών, από τα γραφεία του ∆ήµου µε την
καταβολή ποσού τριακοσίων (300) ευρώ. Η Υπηρεσία που διεξάγει το
διαγωνισµό παραδίδει τα τεύχη το αργότερο εντός τριών (3) ηµερών από την
παραλαβή της αίτησης.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν και ταχυδροµικώς τα στοιχεία
του διαγωνισµού που διατίθενται, εφόσον προηγουµένως έχουν εµβάσει στην
ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της προαναφερθείσας δαπάνης και τη δαπάνη για
την ταχυδροµική αποστολή τους. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη
διαγωνισµού µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων µε την ταχύτερη δυνατή
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν ή µέσω ιδιωτικών εταιρειών κατ’ επιλογή
του ενδιαφερόµενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον
ενδιαφερόµενο.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά µε τον διαγωνισµό, υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό. Γραπτές απαντήσεις της
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υπηρεσίας επί ερωτήσεων των ενδιαφεροµένων θα κοινοποιούνται σε όλους
τους ενδιαφεροµένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισµού µέχρι και τρεις
(3) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αποκλειστικά και
µόνον µέσω fax, εφόσον οι σχετικές ερωτήσεις έχουν υποβληθεί τουλάχιστον
έξι (6) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού. Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις της υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισµό.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής-Υποβολή Φακέλου
Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µε
τρόπο συµβατό προς τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της παρούσας,
µέσα στην προθεσµία του άρθρου 14 της παρούσας ∆ιακήρυξης, φάκελο
συµµετοχής. Οι περιπτώσεις αποκλεισµού από τη διαδικασία επισηµαίνονται
ρητώς στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Ο φάκελος συµµετοχής κάθε ∆ιαγωνιζόµενου θα υποβάλλεται σφραγισµένος,
επί ποινή αποκλεισµού και θα περιλαµβάνει τρεις επιµέρους φακέλους:
I. φάκελο "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής"
II. φάκελο "Τεχνικής Προσφοράς"
III. φάκελο "Οικονοµικής Προσφοράς".
Το περιεχόµενο καθενός από τους φακέλους προσφοράς περιγράφεται στο
άρθρο 23 της παρούσας.

Επί όλων των φακέλων αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. ο τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής,
2. ο τίτλος της ∆ιακήρυξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ TOY ΚΟΣΤΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
3. η επωνυµία - ταχυδροµική διεύθυνση - τηλέφωνο - fax του
διαγωνιζόµενου και σε περίπτωση σύµπραξης ή Κοινοπραξίας, τα
στοιχεία όλων των µελών της.
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Σηµειώνεται επίσης η φράση «να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή»
και η αναφορά στο περιεχόµενό του. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς
πρέπει να είναι απαραίτητα σφραγισµένος. Αν ο φάκελος της Οικονοµικής
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο διαγωνιζόµενος
αποκλείεται.
Οι φάκελοι συµµετοχής υποβάλλονται µε τον τρόπο που αναφέρεται στο
άρθρο 14.
Στη

διαδικασία

γίνονται

δεκτοί

διαγωνιζόµενοι

προµηθευτεί τα τεύχη δηµοπράτησης και

που

έχουν

νοµίµως

που θα υποβάλλουν αίτηση

συνοδευµένη µε το φάκελο συµµετοχής, η οποία θα πρωτοκολληθεί κατά τα
ανωτέρω. Η Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων,
ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και δεν θα παραλάβει
φακέλους κλπ. έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, έστω και
αν ειδοποιηθεί εγκαίρως. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη
της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους.
Εκπρόθεσµη άφιξη και πρωτοκόλληση αίτησης και φακέλου συµµετοχής έχει
ως συνέπεια τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, ακόµη και αν συντρέχουν
λόγοι ανώτερης βίας για την καθυστέρηση. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής
δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας
(όπως απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα µετά την άρση του κωλύµατος. Στην περίπτωση αυτή, φάκελοι
συµµετοχής µπορούν να υποβάλλονται µέχρι την ηµέρα και ώρα της νέας
συνεδρίασης.

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών –
Ενστάσεις
Η

έναρξη της δηµόσιας συνεδρίασης κηρύσσεται, από τον Πρόεδρο της

Επιτροπής µισή ώρα πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας, οπότε η Επιτροπή παραλαµβάνει
τους φακέλους συµµετοχής που

υποβλήθηκαν ή

απεστάλησαν στο

Πρωτόκολλο. Σε περίπτωση αθρόας προσέλευσης διαγωνιζοµένων στο
Πρωτόκολλο κατά την ώρα λήξης της προθεσµίας, µε ευθύνη της Επιτροπής
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θα πρωτοκολλούνται και θα παραλαµβάνονται οι φάκελοι συµµετοχής όλων
των ενδιαφεροµένων που προσήλθαν στο Πρωτόκολλο εγκαίρως, δηλαδή
πριν την ώρα λήξης της προθεσµίας. Οι διαγωνιζόµενοι που υποβάλλουν
εκπρόθεσµα το φάκελο συµµετοχής αποκλείονται του διαγωνισµού, µε
σχετική αναφορά στο πρακτικό της Επιτροπής.
Η Επιτροπή, σε δηµόσια συνεδρίαση, ελέγχει κατ' αρχήν την εµπρόθεσµη
κατάθεση του φακέλου συµµετοχής, αριθµεί και µονογράφει όλους τους
φακέλους συµµετοχής, καθώς και τους περιεχόµενους σε αυτούς φακέλους.
Κατόπιν ανοίγει τους φακέλους των "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" όλων των
∆ιαγωνιζοµένων, µονογράφει το περιεχόµενο τους και ελέγχει για κάθε έναν
την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας, δηλαδή:
I. την πληρότητα του φακέλου "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" κατά το
άρθρο 23
II. το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 18
III. την εκπλήρωση των προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 19
IV. την ύπαρξη της ειδικής τεχνικής και επαγγελµατικής καταλληλότητας
κατά το άρθρο 20.
Σε περίπτωση διακοπής της δηµόσιας συνεδρίασης, η διαδικασία ελέγχου
συνεχίζεται τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Σχετικώς εκδίδεται και τοιχοκολλείται
στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό
γραπτή ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την
ηµεροµηνία και ώρα της επόµενης δηµοσίας συνεδρίασης.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων "∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής" όλων των διαγωνιζοµένων, η Επιτροπή συντάσσει το σχετικό
Πρακτικό Ι, όπου καταχωρούνται, σύµφωνα µε την αρίθµηση των φακέλων, η
επωνυµία του διαγωνιζόµενου, ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, καθώς και
τα λοιπά στοιχεία που απαιτεί η ∆ιακήρυξη, όπως η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής κλπ. Το Πρακτικό Ι ολοκληρώνεται µε αιτιολογηµένη κρίση της
Επιτροπής περί του αποκλεισµού των διαγωνιζοµένων που δεν πληρούν τις
αναγκαίες προϋποθέσεις έγκυρης συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Εν συνεχεία, αµέσως µετά την έκδοση του Πρακτικού Ι, σε κλειστές
συνεδριάσεις της η Επιτροπή ανοίγει το φάκελο Τεχνικής Προσφοράς,
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ελέγχει, κρίνει και αξιολογεί τις "Τεχνικές Προσφορές" των διαγωνιζοµένων
που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, και τις
βαθµολογεί µε τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 22 της παρούσας
συντάσσοντας το Πρακτικό ΙΙ. Το Πρακτικό ΙΙ συνοδεύεται από πίνακες µε τις
βαθµολογίες των διαγωνιζοµένων επί του καθενός κριτηρίου και αναγράφει
την τελική βαθµολογία κάθε Τεχνικής Προσφοράς, µε αιτιολόγηση της
βαθµολογίας, η οποία στηρίζεται στο περιεχόµενο των φακέλων της τεχνικής
προσφοράς των διαγωνιζοµένων.
∆ιευκρινίζεται ότι η εξέταση των φακέλων Ι και ΙΙ (δικαιολογητικών συµµετοχής
και τεχνικής προσφοράς αντίστοιχα) καθώς και η σύνταξη των Πρακτικών Ι και
ΙΙ γίνεται εί δυνατόν εντός της ίδιας ηµέρας ή σε συνεχείς συνεδριάσεις τις
αµέσως επόµενες ηµέρες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει τα
Πρακτικά των συνεδριάσεων στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας που
διεξάγει το διαγωνισµό και στέλνει σχετική γραπτή ανακοίνωση προς τους
διαγωνιζόµενους.

Στην

ανακοίνωση

καθορίζεται

η

ηµέρα

λήξης

της

προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων και το όργανο η υπηρεσία ενώπιον του
οποίου υποβάλλονται και στο οποίο απευθύνονται. Αντίγραφο των Πρακτικών
χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία της Υπηρεσίας.
Εφόσον ασκηθεί εµπρόθεσµα και γίνει δεκτή ένσταση από την Προϊσταµένη
Αρχή για την πληρότητα δικαιολογητικών της προσφοράς ∆ιαγωνιζοµένου
(Πρακτικό Ι), τότε η Επιτροπή αναδιαµορφώνει ανάλογα το Πρακτικό ΙΙ, αφού
εξετάσει και τις τεχνικές προσφορές και αυτών των διαγωνιζοµένων. Αν
ασκηθεί και γίνει δεκτή ένσταση κατά της βαθµολογίας, η Προϊσταµένη Αρχή
αναπέµπει

το

παρατηρήσεις

σχετικό
για

τις

Πρακτικό

στην

πληµµέλειες

της

Επιτροπή,

µε

βαθµολόγησης.

συγκεκριµένες
Η

Επιτροπή

αναβαθµολογεί τις τεχνικές προσφορές, συντάσσοντας νέο Πρακτικό, αφού
λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις.
Μετά την οριστικοποίηση της βαθµολογίας των τεχνικών προσφορών, η
Επιτροπή καλεί εγγράφως σε δηµόσια συνεδρίαση τους διαγωνιζόµενους,
που οι τεχνικές τους προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές. Η διεξαγωγή της
δηµόσιας συνεδρίασης ορίζεται τουλάχιστον δύο ηµέρες µετά την έγγραφη
πρόσκληση. Η προθεσµία αρχίζει από την επόµενη της κοινοποίησης. Κατά
την µέρα και ώρα της συνεδρίασης η Επιτροπή αποσφραγίζει τις "Οικονοµικές
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Προσφορές", τις µονογράφει και καταχωρεί το περιεχόµενό τους στο
Πρακτικό ΙΙΙ.
Ύστερα από τη στάθµιση της βαθµολογίας της τεχνικής και οικονοµικής
προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, η Επιτροπή προσδιορίζει την πλέον
συµφέρουσα προσφορά και καταγράφει τις ενέργειες της και την εισήγηση της
για την ανάθεση, στο Πρακτικό ΙΙΙ. Σε περίπτωση που περισσότεροι
διαγωνιζόµενοι έλαβαν την ίδια σταθµισµένη βαθµολογία, προκρίνεται η
υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία της "Τεχνικής Προσφοράς".
Μετά την ολοκλήρωση του, το σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ τοιχοκολλείται, µε µέριµνα
του Προέδρου της Επιτροπής, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας
που διεξάγει το διαγωνισµό. Σχετική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζεται η
ηµέρα λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων αποστέλλεται στους
διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν σε προηγούµενα στάδια. Αντίγραφο
του πρακτικού χορηγείται αυθηµερόν στους διαγωνιζόµενους, στα γραφεία
της Υπηρεσίας.
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων που τυχόν υποβλήθηκαν κατά
του Πρακτικού ΙΙΙ και εισηγείται στην Προϊσταµένη Αρχή την ανάθεση της
σύµβασης στον διαγωνιζόµενο που υπέβαλε την πλέον συµφέρουσα
προσφορά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 22 της παρούσας.
4.1 ∆ιευκρινίσεις υποβληθέντων εγγράφων
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της
ίσης µεταχείρισης, να καλέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο τους διαγωνιζόµενους
να "αποσαφηνίσουν" ή να "συµπληρώσουν" τα υποβληθέντα στοιχεία του
φακέλου "∆ικαιολογητικών Συµµετοχής" µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία. Ως
"αποσαφήνιση" εννοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το περιεχόµενο
εγγράφων που ήδη υποβλήθηκαν. Ως "συµπλήρωση" υποβληθέντων
στοιχείων νοείται και η προσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον αποδεικνύουν σε
συνδυασµό µε ήδη υποβληθέντα στοιχεία του φακέλου "∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής" την ικανοποίηση κάποιας από τις προϋποθέσεις της παρούσας.
Η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους αναφερόµενους
στους σχετικούς Πίνακες εργοδότες των διαγωνιζοµένων, προκειµένου να
συνεκτιµήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των
διαγωνιζοµένων, τα στοιχεία της εµπειρίας του άρθρου 20.
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Συµπληρώσεις ή διευκρινίσεις των στοιχείων και εγγράφων του φακέλου της
«Τεχνικής Προσφοράς» δεν επιτρέπονται. Οι ασάφειες και ελλείψεις των
στοιχείων αυτών εκτιµώνται για την βαθµολόγησή της. Η Επιτροπή πάντως
δικαιούται να ζητήσει πληροφορίες από τους εργοδότες των διαγωνιζόµενων
που δηλώνονται µε την τεχνική προσφορά τους, προκειµένου να επαληθεύσει
τα δηλούµενα στοιχεία, τηρώντας την αρχή της ίσης µεταχείρισης έναντι
αυτών.
4.2 Κοινοποίηση εγγράφων της υπηρεσίας
Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας που αφορούν το διαγωνισµό,
όπως ιδίως οι ανακοινώσεις για την τοιχοκόλληση των πρακτικών και για τη
διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων και οι αποφάσεις της Προϊσταµένης
Αρχής επί των ενστάσεων και της έγκρισης του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού, γίνονται µε fax, χωρίς η Προϊσταµένη Αρχή να έχει ευθύνη για
πιθανή µη λήψη.
4.3 Ενστάσεις
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ’
αυτόν, της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική
απόφαση, επιτρέπονται ενστάσεις.
Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή και υποβάλλονται
εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό, ως
εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού: µέσα στο µισό του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης στην εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων,

µέχρι

την

ηµεροµηνία

λήξεως

της

προθεσµίας υποβολής των Προσφορών. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας

αυτής

συνυπολογίζονται

και

οι

ηµεροµηνίες

της

δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από την Προϊσταµένη Αρχή.
β. Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου, ή της βαθµολογίας της
επιτροπής διαγωνισµού, εντός 5 ηµερών από την ανακοίνωση των
σχετικών πρακτικών. Η ένσταση εξετάζεται από την Προϊσταµένη Αρχή
µετά από εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
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γ. κατά της νοµιµότητας της διαδικασίας αποσφράγισης οικονοµικών
προσφορών, µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
από της γνωστοποίησης του σχετικού πρακτικού της Ε∆ στους
διαγωνιζόµενους.
Η ένσταση εξετάζεται από την Προϊσταµένη Αρχή µετά από εισήγηση της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής έχουν
µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του
διαγωνισµού. Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Προϊσταµένη Αρχή, µετά από
σχετική γνώµη της Επιτροπής διαγωνισµού.
Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών η
δικαστικών αρχών, για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που
προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, διέπονται από τις διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 5: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη – Ανάθεση
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση της σχετικής απόφασης της
Προϊσταµένης Αρχής περί ανάθεσης της υπηρεσίας, ύστερα από διατύπωση
γνώµης -Εισήγηση της Επιτροπής διαγωνισµού.
Η Προϊσταµένη Αρχή δικαιούται, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, να
ανακαλέσει την ∆ιακήρυξη και να ακυρώσει το αποτέλεσµα πριν την
κατακύρωση.
Εάν η οικονοµική προσφορά του επιλεγέντα Αναδόχου-Παρόχου

φαίνεται

ασυνήθιστα χαµηλή σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η Προϊσταµένη
Αρχή (σύµφωνα και µε το άρθρο 57 της Οδηγίας του 2004/18/ΕΚ) µε τη
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού καλεί µε αποδεικτικό τον
επιλεγέντα Ανάδοχο να υποβάλλει γραπτώς διευκρινίσεις εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών που αφορούν:
α) Στον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παροχής των υπηρεσιών.
β) Στις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των υπηρεσιών που
προτείνει.
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γ) Στην πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων.
δ) Στην τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας, των
συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής,
των αµοιβών των εργαζοµένων και την ασφάλιση αυτών όπως ισχύουν
µε την κείµενη Ελληνική νοµοθεσία και τις Συλλογικές Συµβάσεις
Εργασίας.
Ο αναθέτων φορέας και η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει σε συνεννόηση µε
τον προσφέροντα τη σύνθεση της προσφοράς βάσει των υποβληθέντων
δικαιολογητικών, ελέγχει δηλ. εάν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαµηλή
προσφορά.
Η Προϊσταµένη Αρχή µε απόφασή της δύναται να αποκλείσει τον επιλεγέντα
Ανάδοχο εάν δεν αιτιολογείται η ασυνήθιστα χαµηλή οικονοµική προσφορά
και η σύµβαση ανατίθεται στον επόµενο κατά σειρά υποψήφιο υπό τις ίδιες
προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 6: Σύναψη και υπογραφή σύµβασης
Η Σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον
επιλεγέντα Ανάδοχο µε αποδεικτικό.
Η σύναψη της σύµβασης µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
των προσφορών, εφόσον ο Ανάδοχος-Πάροχος δεν εκφράζει γραπτά την
αντίρρησή του.
Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης, ο Ανάδοχος-Πάροχος καλείται
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία
και τόπο. Το ιδιωτικό συµφωνητικό µπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν
συµφωνούν οι δύο πλευρές. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα ή δεν προσκοµίσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης µε υπαιτιότητα του, κηρύσσεται έκπτωτος και
καταπίπτει η εγγύηση συµµετοχής υπέρ του Εργοδότη, ο οποίος µπορεί να
αναθέσει τη σύµβαση στους αµέσως επόµενους κατά σειρά κατάταξης,
σύµφωνα µε το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής.
Για την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος-Πάροχος πρέπει να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καθώς και τα λοιπά απαιτούµενα
δικαιολογητικά επικαιροποιηµένα, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην Ειδική
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Συγγραφή Υποχρεώσεων και να δηλώσει την έδρα του και τον αντίκλητό του,
κάτοικο στο νοµό, όπου εδρεύει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία της σύµβασης.

Άρθρο 7: Τεύχη της ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη
Tα τεύχη της ∆ιαδικασίας που µετά την υπογραφή του ιδιωτικού
συµφωνητικού αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, είναι κατά σειρά ισχύος τα
ακόλουθα:
1. Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου-Παρόχου
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης και το Τεύχος Προϋπολογισµού.
5. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου-Παρόχου
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Οι Τεχνικές προδιαγραφές
9. Η Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
10. Το Χρονοδιάγραµµα/ Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό
τελικά εγκριθεί από την Υπηρεσία.
11. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την
υπηρεσία και οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον
Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή
προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών
του έργου.

Άρθρο 8: Γλώσσα ∆ιαδικασίας
Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της
Αναθέτουσας Αρχής είναι συντεταγµένο στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές
Επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην
παρούσα διαδικασία, επί ποινή αποκλεισµού, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα,
είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την
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επίθεση της σφραγίδας "Apostile" σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της
05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να

πιστοποιείται η

γνησιότητα τους. Η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε
από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του
Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα
υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις
βαθµίδες της) και του Αναδόχου-Παρόχου

θα γίνονται υποχρεωτικά στην

Ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος-Πάροχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει
την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία, µε τον
ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.

Άρθρο 9: Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Ο ∆ιαγωνισµός διέπεται από το ακόλουθο νοµικό πλαίσιο:
1. τις διατάξεις του παρόντος
2. του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
3. του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ.

1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε
µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07
4. του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2238/94
5. τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α/64)» σε
συνδυασµό µε τη διάταξη του Άρθρου 25 του Ν. 3614/2007 «Εθνικό
Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. τις διατάξεις του Π.∆ 118/07 (ΦΕΚ ΑΊ50) «Κανονισµός Προµηθειών του

∆ηµοσίου» συµπληρωµατικά και κατά το µέρος, που δεν προσκρούουν
σε ρητό όρο της παρούσας.
7. τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ A 173 ) «∆ικαστική προστασία κατά

τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουάριου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία
2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
∆εκεµβρίου 2007 (L 335)»
8. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές

πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας παροχής εργασιών και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει
την ανάθεση και εκτέλεση των προς παροχή εργασιών της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
9. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84.
10. του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και

ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95
(ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις»
11. της ΥΠ. ΑΠ 11389/93 Ενιαίος κανονισµός προµηθειών ΟΤΑ
12. του

Ν.3852/2010

«Αρχιτεκτονική

της

Αυτοδιοίκησης

και

της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- πρόγραµµα Καλλικράτης.»
13. τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ Α/30), όπως τροποποιήθηκε
από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α/279) και ισχύει.
14. τις διατάξεις του Π∆ 82/1996 (ΦΕΚ Α/66), όπως τροποποιήθηκε µε το

Ν. 2533/1997, αριθ. 109 (ΦΕΚ Α /228) «Χρηµατιστηριακή αγορά
παραγωγών και άλλες διατάξεις».
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15. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A1 112) «Ενίσχυση της

διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις,
16. τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α /68) Καταχώρηση δηµοσιεύσεων

των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) του Υπουργού
Επικρατείας, µε θέµα «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων
νοµαρχιακών

(πρώην

εφηµερίδων

επαρχιακών),

ηµερήσιων

και

εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των
νοµών

Αττικής

και

Θεσσαλονίκης)

που

έχουν

τη

δυνατότητα

καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου»
17. τη διάταξη της περίπτωσης ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του

Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ Α'248) «Κώδικας ΦΠΑ»
18. τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της

Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
19. τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α709.03.1999) «Κύρωση

Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»., όπως ισχύει
20. τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 2458/12-02-1997 (ΦΕΚ 15 Α714-4-

1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά µε την καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών.
21. τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ/Α'/25.09.2008) για την

«Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισµού, έλεγχος των
δηµοσίων δαπανών, µέτρα

φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες

διατάξεις» (άρθρα 1-7), όπως ισχύει
22. τις

διατάξεις

της

υπ1

αρ.

1108437/2565/∆0Σ

απόφασης

του

Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα: «Καθορισµός
Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β/ 1590/1611-2005).
23. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 20977/2007 κοινής υπουργικής απόφασης των

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε θέµα: «∆ικαιολογητικά για την
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τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε το
Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/2007).
24. τις διατάξεις της ΥΑ ∆ΙΣ//2011 (ΥΑ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21508 ΦΕΚ

Β/2540-2011) «∆ιενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για µέλη συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για δηµόσιους διαγωνισµούς κλπ (556915)»
Την υπ’ αριθ. 407 / Πρακτικό 31/13 όπως συµπληρώθηκε µε την

25.

91/2014…Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, µε την οποία
εγκρίθηκε η µελέτη.
Την υπ’ αριθ. 23905/22-08-2023

26.

Απόφαση του ∆ηµάρχου

Λευκάδας µε την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη απαιτούµενης δαπάνης και η
διάθεση πίστωσης για την σύµβαση Παροχής εργασιών
Την υπ’ αριθ. …………… Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την

27.

οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για τις εργασίες, οι τεχνικές
προδιαγραφές, και τα τεύχη δηµοπράτησης
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στη διαδικασία
Η συµµετοχή στην διαδικασία του διαγωνισµού συνιστά τεκµήριο ότι ο
διαγωνιζόµενος, αλλά και κάθε µέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόµενης
κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας ∆ιακήρυξης και των
τευχών που τη συνοδεύουν και γνωρίζει τα στοιχεία των έργων.

Κεφάλαιο Β
Άρθρο 11: Αντικείµενο - Προϋπολογισµός - ∆ιάρκεια Σύµβασης Χρηµατοδότηση
11.1 Αντικείµενο
1. Την παροχή υπηρεσιών για την αναβάθµιση του συστήµατος οδοφωτισµού
και ειδικότερα:
α)

Την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στο δίκτυο φωτισµού
οδών ,πεζοδροµίων και πλατειών η οποία θα περιλαµβάνει όλα τα
φωτιστικά, τον τύπο και την κατανάλωση τους.
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β)

Την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης σε ότι αφορά τα ποιοτικά
και ποσοτικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού καθώς και την συνολική
κατανάλωση του συστήµατος.

γ)

Τον προσδιορισµό της κλάσης φωτισµού κάθε οδού σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2004 που αποτελείται από τέσσερα µέρη:
•

ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.01/2005: Επιλογή κατηγοριών φωτισµού

•

ΕΛΟΤ CEN/EN 13201.02/2004: Απαιτήσεις επιδόσεων

•

ΕΛΟΤ CEN/EN 13201.03/2004: Υπολογισµός επιδόσεων

•

ΕΛΟΤ CEN/EN 13201.04/2004: Μέθοδοι µέτρησης επιδόσεων
φωτισµού.

δ)

Τον προσδιορισµό των τύπων των λαµπτήρων αυξηµένης ενεργειακής
απόδοσης σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της προηγούµενης
παραγράφου.

ε)

Την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και λειτουργία συστήµατος
προληπτικής συντήρησης.

στ) Την εγκατάσταση, παραµετροποίηση και λειτουργία συστήµατος
τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού του συστήµατος οδοφωτισµού.
ζ)

Τον ποιοτικό έλεγχο και την εκτέλεση κατάλληλων δοκιµών (testing)
των φωτιστικών και των άλλων υλικών που θα εγκατασταθούν.

η)

Την δοκιµαστική λειτουργία του συστήµατος για την αριστοποίηση της
λειτουργίας του.

θ)

Τη διοίκηση του έργου αναβάθµισης του οδοφωτισµού.

ι)

Την εκτέλεση των κατάλληλων µετρήσεων και δοκιµών για τον
προσδιορισµό του ποσοστού εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης
κόστους του συστήµατος.

2. Την προµήθεια:

α) Των κατάλληλων φωτιστικών τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής
απόδοσης για την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών.
β) Των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση του συστήµατος τηλεελέγχου
και τηλεχειρισµού.

γ)

Του αναγκαίου software και hardware

για την λειτουργία του

συστήµατος προληπτικής συντήρησης µέσω Η/Υ.
3. Την εγκατάσταση:
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α) Των νέων φωτιστικών σωµάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
β)

Των επί µέρους υλικών του συστήµατος τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού.

4. Την παροχή υπηρεσιών για:

α) Τη λειτουργία και συντήρηση του συστήµατος οδοφωτισµού για
χρονικό διάστηµα 15 ετών.
Τυχόν εξοπλισµός που θα χρειαστεί για την αναβάθµιση του συστήµατος (Φωτιστικά,
Η/Υ, hardware, software, κλπ) θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο και µε έξοδα δικά
του. Ο εξοπλισµός αυτός θα παραµείνει στην ιδιοκτησία του ∆ήµου µετά την
ολοκλήρωση της σύµβασης.

11.2 Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός για το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού έχει ως
εξής:
Υπηρεσίες για την αναβάθµιση του υπάρχοντος
συστήµατος, την λειτουργία και συντήρηση του
Αναπροσαρµογής της αµοιβής
Συνολική αµοιβή

:

4.050.000,00
€

:

1.417.500,00
€

:

5.467.500,00
€

Στις παραπάνω τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α..
Προτάσεις που υπερβαίνουν τον παραπάνω προϋπολογισµό, απορρίπτονται.

11.3 Χρονοδιάγραµµα
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου-Παρόχου

θα παρασχεθούν στις παρακάτω

χρονικές περιόδους:
1.

Η αναβάθµιση του συστήµατος θα ολοκληρωθεί σε διάστηµα 18
µηνών κατά µέγιστο.

2.

Ο Ανάδοχος-Πάροχος θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του
συστήµατος για 15 έτη.
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11.4 Χρηµατοδότηση
•

Ο ∆ήµος έχει υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο του έργου και σχετικό
αίτηµα για χρηµατοδότηση του έργου στο Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης
της πρωτοβουλίας Jessica.

•

Το σχετικό έργο εµπίπτει στους σκοπούς του Ταµείου Αστικής
Ανάπτυξης.

•

Η χρηµατοδότηση του Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης θα γίνει προς τον
Ανάδοχο που θα επιλεγεί.

•

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την
εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του έργου.

•
Άρθρο 12: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης
Η επιλογή του Αναδόχου-Παρόχου παροχής των υπηρεσιών θα γίνει µε την
ανοικτή διαδικασία όπως αυτή ορίζεται .
Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από
οικονοµική άποψη προσφοράς» σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 53 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, θα προκύψει
µετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονοµικών προσφορών των
∆ιαγωνιζοµένων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20
της παρούσας. Η αξιολόγηση των προσφορών και ανάδειξη του ΑναδόχουΠαρόχου θα στηριχτεί αποκλειστικά στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής
και Οικονοµικής Προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο
22 της παρούσας.

Άρθρο 13: Προσφορές - Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας
∆ιακήρυξης.
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∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για µέρος
του αντικειµένου της υπηρεσίας. Επίσης δεν γίνονται δεκτές οικονοµικές
προσφορές που υπερβαίνουν τον Προϋπολογισµό της Υπηρεσίας.
Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την ηµέρα
λήξης της προθεσµίας υποβολής Προσφορών του εποµένου άρθρου.

Άρθρο 14: Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στη διακήρυξη έγγραφες προσφορές. Ως
ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών, στην Αναθέτουσα
Αρχή, ορίζεται η ………………………………. και ώρα 12:00 (ώρα λήξης
παραλαβής των προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται:
α) Με παράδοση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου της αρµόδιας υπηρεσίας ή µε
αποστολή τους ταχυδροµικώς επί αποδείξει ή µέσω εταιρειών
διακίνησης εντύπων. Στην περίπτωση αυτή η προσφορά πρέπει να
φθάσει στο Τµήµα Πρωτοκόλλου, την προηγούµενη της ηµέρας
διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.
β) Με παράδοση της προσφοράς στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας η
απευθείας στη Επιτροπή πριν από τη λήξη της ηµεροµηνίας και της
ώρας υποβολής των προσφορών.
Καθυστέρηση ή ανωτέρα βία δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή ή
ταχυδροµική άφιξη των προσφορών.
Αιτήσεις και προσφορές που τυχόν υποβάλλονται εκπρόθεσµα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες εκτός κι αν προκύψει ανάγκη αναβολής της συνεδρίασης,
κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 15: Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
15.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Για

τη

συµµετοχή στη

διαδικασία

απαιτείται

η

κατάθεση εγγύησης

συµµετοχής, ποσού 5% επί της προϋπολογιζόµενης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ,
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ποσό 273.375 €

η οποία συνίσταται είτε σε εγγυητικές τραπεζών που

λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., είτε σε σύσταση
παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο
Τ.Π.∆.
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα τότε µπορεί να
είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης
διατύπωσης.
Οι εγγυητικές επιστολές των διαγωνιζοµένων θα επιστραφούν αµέσως µετά
την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισµού
διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται µετά
από αίτησή του, εφόσον παραιτηθεί από το δικαίωµα άσκησης , ενστάσεων
και περαιτέρω ενδίκων µέσων. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του
επιλεγέντος Αναδόχου-Παρόχου

θα επιστραφεί µε την υπογραφή του

ιδιωτικού συµφωνητικού.
Οι

εγγυητικές

επιστολές

θα

επιστραφούν

άµεσα

σε

όλους

τους

διαγωνιζόµενους σε περίπτωση ακύρωσης της διαδικασίας και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν προσφυγές ή αιτήσεις ασφαλιστικών
µέτρων κατά της σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχει ισχύ και
επιστρέφεται κάθε εγγυητική επιστολή της οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος,
εφόσον δεν παρατάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και το
διαγωνιζόµενο.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος-Πάροχος

κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού

οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τον
τύπο

που

ισχύει

για

το

∆ηµόσιο

και

τους

Οργανισµούς

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης
ορίζεται σε 10% επί του συνολικού προϋπολογισµού του έργου χωρίς
το ΦΠΑ , δηλαδή ποσό 546.750,00 €.
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Άρθρο 16: Αµοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωµής
•

Η αµοιβή του Αναδόχου που θα καταβάλλεται κάθε χρόνο, αποτελεί
ποσοστό της συνολικής αµοιβής του.

•

Τα ποσοστά αυτά προσδιορίζονται στο τιµολόγιο της παρούσας
διακήρυξης.

•

Κάθε ετήσια αµοιβή καταβάλλεται σε τέσσερεις (4) τριµηνιαίες δόσεις
µε την πρώτη να καταβάλλεται τρεις µήνες από την έναρξη παροχής
των υπηρεσιών του Αναδόχου.

•

Ο Ανάδοχος-Πάροχος θα προτείνει αναλυτικό µηχανισµό πληρωµής
του, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη χρηµατοδότηση
των υπηρεσιών του.

ΑΡΘΡΟ 17: ∆ηµοσιότητα – ∆απάνες ∆ηµοσίευσης
Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής και γνωστοποίηση για την συναφθείσα
σύµβαση θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Προκήρυξη σύµβασης συνταγµένη κατά το σχετικό τυποποιηµένο έντυπο του
Κανονισµού ΕΚ 1564/2005 της Επιτροπής, θα αποσταλεί για δηµοσίευση στις
…….. στην Υπηρεσία Επισήµων ∆ηµοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί στο τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό
τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο αρ. 33/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Tα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της ∆ιακήρυξης του
διαγωνισµού σύµφωνα µε την Εγκύκλιο αρ. 11/2010 του Υπουργείου
Εσωτερικών βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο
λογαριασµό πληρωµής της σύµβασης. Tα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν
προηγούµενων διαγωνισµών για την ίδια σύµβαση, οι οποίοι µαταιώθηκαν
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων,
βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την προστεθείσα (άρθρο 46, ΦΕΚ
163/τεύχος Α΄ 4-9-2009) παράγραφος 3, άρθρο 4, του Ν.3548/2007 .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΡΘΡΟ 18: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια
ή τα µέλη τους (επί κοινοπραξιών):
1. προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε. Ο. Χ, και είναι
εγγεγραµµένα στα Επαγγελµατικά η Εµπορικά Μητρώα του κράτους.
2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συµφωνία για τις
δηµόσιες συµβάσεις του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου ή κράτη που
έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συµφωνίες ή Συµφωνίες Σύνδεσης µε την
Ε.Ε. και είναι εγγεγραµµένα σε Επαγγελµατικά η Εµπορικά Μητρώα του
αντίστοιχου κράτους η σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο
διαγωνιζόµενο σχήµα είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος κοινοπραξίας. Σε
αντίθετη

περίπτωση

θα

αποκλείονται

από

τη

διαδικασία

όλοι

οι

∆ιαγωνιζόµενοι, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
Άρθρο 19: Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζοµένων
Κάθε διαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπο του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε
ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους
των παρακάτω περιπτώσεων µε αριθµούς 19.1 έως 19.6, 19.8 και 19.9.
Στις περιπτώσεις µε αριθµούς 19.7 και 19.10 ο διαγωνιζόµενος µπορεί να
αποκλεισθεί κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης κρίσεως, αφού εξετασθούν τα
πραγµατικά περιστατικά και χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης και ληφθούν
υπόψη τα στοιχεία και οι εξηγήσεις που θα έχει υποβάλει ο διαγωνιζόµενος µε
το φάκελο συµµετοχής του. Αν ασκήσει ένσταση κατά του αποκλεισµού του
µπορεί ο διαγωνιζόµενος να υποβάλει πρόσθετα στοιχεία και εξηγήσεις.
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου
1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1
της

οδηγίας

91/308/ΕΟΚ

χρησιµοποίησης

του

του

Συµβουλίου,

χρηµατοπιστωτικού

για

την

συστήµατος

πρόληψη
για

τη

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
5. Έχει καταδικασθεί, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία
του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
6. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
7. Έχει αποδεδειγµένα διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα.
8. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταµεία που
είναι υπόχρεη ) η επιχείρηση η οι κοινοπραξίες που συµµετέχει ,
σύµφωνα

µε

εγκατεστηµένος

τις
ή

νοµοθετικές
µε

τις

διατάξεις

νοµοθετικές

της

χώρας

διατάξεις

της

όπου

είναι

χώρας

της

αναθέτουσας Αρχής.
9. ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των
φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου
είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της
αναθέτουσας Αρχής.
10. Έχει υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω
πληροφοριών ή δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

Άρθρο

20:

Ειδική

τεχνική

και

επαγγελµατική

ικανότητα

και

οικονοµική/τεχνικοοικονοµική επάρκεια.
Κάθε διαγωνιζόµενος που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 18, οφείλει να
διαθέτει, επιπλέον και ειδική τεχνική ικανότητα κατά τα διαλαµβανόµενα στο
παρόν άρθρο. Πιο συγκεκριµένα:
20.1

30

«

α)

Nα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την παροχή των υπόψη
υπηρεσιών.

β)

Στο

υποβαλλόµενο

καταστατικό

της

επιχείρησης,

πρέπει

να

προβλέπεται στον σκοπό της, η παροχή υπηρεσιών για την κατασκυή
και λειτουργία χρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων έργων
και για την κατασκευή ολοκληρωµένων έργων αυτοµατισµού, ενέργειας
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού..
γ)

Να διαθέτει ISO_9001:2008 σε έργα : Ηλεκτροµηχανολογικών,
Βιοµηχανικών, Αυτοµατισµού, και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού .

20.2 Η οικονοµική / χρηµατοοικονοµική ικανότητα του διαγωνιζοµένου.
αποδεικνύεται ως εξής:
α) Ο διαγωνιζόµενος πρέπει στις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, τα
αποτελέσµατα των οποίων (ισολογισµοί) έχουν δηµοσιευτεί, να έχει συνολικό
κύκλο

εργασιών

µεγαλύτερο

του

προϋπολογισµού

του

παρόντος

διαγωνισµού, πριν το ΦΠΑ, ήτοι ποσό µεγαλύτερο των 5.467.500 ευρώ.
β) Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να καλύπτει τους εξής οικονοµικούς δείκτες:
ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων > 2,00 και κυκλοφορούν ενεργητικό
/βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις > 2,00 . Οι οικονοµικοί δείκτες προκύπτουν
από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό της επιχείρησης (η αν νοµίµως
δεν δηµοσιεύει ισολογισµούς από δήλωση ορκωτού λογιστή )
Η εκπλήρωση των παραπάνω α) και β) προϋποθέσεων θα προκύπτει από
βεβαίωση ορκωτού λογιστή.
Κάθε διαγωνιζόµενος οφείλει να αποδείξει ότι:
i.

δικαιούται να συµµετέχει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18,

ii.

πληροί τις προϋποθέσεις προσωπικής καταλληλότητας του άρθρου 19
και

iii.

διαθέτει την απαιτούµενη ειδική τεχνική επαγγελµατική ικανότητα και
οικονοµικοτεχνική επάρκεια του παρόντος άρθρου 20

προσκοµίζοντας

για

τον

ίδιο

(εφόσον

πρόκειται

για

µεµονωµένο

διαγωνιζόµενο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή για κάθε µέλος του (εφόσον
πρόκειται για διαγωνιζόµενη κοινοπραξία), τα παρακάτω αποδεικτικά
πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο.
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Σε περίπτωση κοινοπραξίας οι παραπάνω απαιτήσεις των παραγράφων 20.1
και 20.2 πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά τουλάχιστον από ένα µέλος της
κοινοπραξίας.

Άρθρο 21: ∆ικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα
21.1 Αποδεικτικά δικαιώµατος συµµετοχής
Όλοι οι διαγωνιζόµενοι -νοµικά πρόσωπα του άρθρου 18 προσκοµίζουν το
ισχύον Καταστατικό, και Συγκρότηση του τελευταίου ∆.Σ. σε ΦΕΚ (σε
περίπτωση ελληνικής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) ή τα αντίστοιχα (κατά το δίκαιο του
Κράτους προέλευσης) έγγραφα.
Οι διαγωνιζόµενοι των παρ.18.1 και 18.2 προσκοµίζουν άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 46 της οδηγίας
2004/18/Ε.Κ.

δηλαδή

πιστοποιητικό

εγγραφής

σε

Επαγγελµατικά

επιµελητήρια η Εµπορικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασης τους στο
Τµήµα παροχής Υπηρεσιών και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο,
δήλωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα ΙΧ ∆ηµόσιες συµβάσεις
Υπηρεσιών> της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, για την άσκηση της συγκεκριµένης
δραστηριότητας.

21.2 ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζοµένων
21.2.1.
α) για τις περιπτώσεις των παρ. 19.1 έως 19.5 απόσπασµα ποινικού µητρώου
ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε µέλους του (σε
περίπτωση κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά
µητρώα πρέπει να αφορούν :
• στους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης),
• στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύµβουλο και όποιον άλλο «δεσµεύει»
την εταιρεία (σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας),
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• στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση του (σε κάθε άλλη
περίπτωση), και επιπλέον στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την
οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν είναι
διαφορετικό από τα παραπάνω.

Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν
προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σ' αυτά που κατά την παρούσα ∆ιακήρυξη
προκαλούν τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να υποβάλει
ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν
εκδίδονται ένορκες δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον
κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει τον αποκλεισµό συνυποβάλλεται η
καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την
επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.
β) πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, για την
περίπτωση της παρ. 19.6. Tα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για
την θέση υπό εκκαθάριση από το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί
ελληνικής εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α.η τα αντίστοιχα
Επιµελητήρια, όταν πρόκειται περί Α.Ε. Tα φυσικά πρόσωπα δεν
προσκοµίζουν πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
γ) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, προκειµένου για την περίπτωση της παρ.
19.7. Για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα εάν τα φυσικά πρόσωπα ή
διευθύνοντες σύµβουλοι της Α.Ε. ή διαχειριστές των ΕΠΕ ή οµόρρυθµα µέλη
της Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι µηχανικοί προσκοµίζεται πιστοποιητικό του TEE ή του
αντίστοιχου επιµελητηρίου (όταν αυτό έχει πειθαρχικές εξουσίες επί των
µελών του) περί µη διάπραξης παραπτώµατος, για το οποίο επιβλήθηκε
πειθαρχική ποινή.
δ) αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, από την αρµόδια
αρχή του κράτους καταγωγής του διαγωνιζοµένου, για την περίπτωση της
παρ. 19.9. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αποδεικτικό της
αρµόδιας ∆ΟΥ σε πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο είτε από την
εκδούσα αρχή είτε από την αναθέτουσα αρχή.
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Οι αλλοδαποί διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι
δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που
έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας
∆ΟΥ, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
21.2.2. Tα δικαιολογητικά των παρ. 19.1 έως 19.9 µπορεί να αντικαθίστανται
ή να συµπληρώνονται µε ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζοµένου (ή του µέλους
στο οποίο το δικαιολογητικό αφορά, σε περίπτωση κοινοπραξίας), όταν αυτός
προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό ή αν το
εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους αυτές. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη
ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα δικαιολογητικά µπορεί να
αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού
του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει κατ'
αρχήν να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών από
την αντίστοιχη χώρα. Αν διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω
χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά τότε ο επιλεγείς Ανάδοχος-Πάροχος
αποκλείεται από την διαδικασία.
21.2.3. Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα της παρ. 21.2 πρέπει να είναι σε
ισχύ κατά την ηµέρα της υποβολής τους, σύµφωνα µε τις ειδικές περί αυτών
διατάξεις. Εφόσον από τις διατάξεις αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, για να
γίνουν δεκτά δεν πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης παλαιότερη των έξι
µηνών από την πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής.
21.3

∆ικαιολογητικά

τεχνικής

,

επαγγελµατικής

ικανότητας

και

πιστοληπτικής ικανότητας.
21.3.1 Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20 της παρούσας
ειδικής

τεχνικής

και

επαγγελµατικής

ικανότητας,

οι

διαγωνιζόµενοι

προσκοµίζει:
Υπεύθυνη δήλωση συνοδευόµενη από κατάλογο µε το στελεχιακό δυναµικό,
βιογραφικά σηµειώµατα, προϋπηρεσίες, τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελµατικά προσόντα συνοδευµένο από πτυχία, άδειες, πιστοποιητικά
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εµπειρίας καθώς και οτιδήποτε που να αποδεικνύει την ικανότητά τους ώστε
να καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του άρθρου 14 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων.. ∆ιευκρινίζεται ότι για την προϋπηρεσία θα
αναφέρονται τα έτη απασχόλησης κατά προτίµηση, σε παρόµοιας ή ίδιας
φύσης αντικείµενο σε παραπλήσιας ή ίδιας ή µεγαλύτερης δυναµικότητας
έργο και όχι τα έτη από κτήσεως πτυχίου.
21.3.2 Επίσης για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 20.2 της
οικονοµικής/χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να
προσκοµίσει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
α)

∆ηµοσιευµένους ισολογισµούς των τελευταίων τριών ετών που
αποδεικνύεται ότι ο διαγωνιζόµενος καλύπτει τις απαιτήσεις της
παραγράφου 20.2.α και β. Σε περίπτωση που σύµφωνα µε την νοµοθεσία
του κράτους ο διαγωνιζόµενος δεν υποχρεούται σε δηµοσίευση
ισολογισµού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον
κύκλο εργασιών, συνοδευοµένη από αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.

β)

Με τον φάκελο ’’∆ικαιολογητικών Συµµετοχής’’

υποβάλλεται και

βεβαίωση από πιστωτικά ιδρύµατα η άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα η σε άλλο µέρος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που έχουν
υπογράψει ευρωπαϊκές συµφωνίες η Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον
Ν.2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των Κρατών αυτών,
αυτό το δικαίωµα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
Η βεβαίωση για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζόµενης επιχείρησης,
ηµεδαπής η αλλοδαπής, πρέπει να αναφέρει των τίτλο ,τον προϋπολογισµό ,
τον Κύριο του έργου

της παρούσας παροχής εργασίας και

την πλήρη

επωνυµία του διαγωνιζόµενου. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής
ικανότητας, έγγραφο πιστωτικού ιδρύµατος, που δηλώνει ότι συνεργάζεται µε
υποψήφιο και θα τον

χρηµατοδότηση αν της ζητηθεί,

µε ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% τουλάχιστον του προϋπολογισµού του έργου
(χωρίς ΦΠΑ) αν και εφόσον αναδειχθεί Ανάδοχος-Πάροχος. Tα απαιτούµενα

35

«

δικαιολογητικά συµµετοχής που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21
υποβάλλονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού.
Άρθρο 22 : Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς - προσδιορισµός
Αναδόχου

Για να προσδιοριστεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµικές Προσφορές των
∆ιαγωνιζοµένων

που

δεν

αποκλείστηκαν

στο

στάδιο

ελέγχου

των

δικαιολογητικών συµµετοχής, µε βάση τα παρακάτω κριτήρια.
22.1

Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς

Ο Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί µετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου των ∆ικαιολογητικών. Η Επιτροπή θα εξετάσει την
πληρότητα και αρτιότητα του φακέλου κάθε υποψηφίου δηλαδή αν στον
φάκελο περιέχονται τα απαιτούµενα από το άρθρο 23 της διακήρυξης. Σε
διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από το διαγωνισµό.
Η Επιτροπή θα εξετάσει την τεχνική πρόταση αξιολογώντας την µε βάση τα κριτήρια
που περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί . Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή έχει το
δικαίωµα να ζητήσει διευκρινίσεις από τους συµµετέχοντες µε σκοπό την
αποσαφήνιση τεχνικών ερωτηµάτων που µπορεί να δηµιουργηθούν ή την
συµπλήρωση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς µε πρόσθετα στοιχεία που
µπορεί να κριθούν απαραίτητα για την αξιολόγηση της τεχνικής αρτιότητας της
πρότασης. Η τεχνική αρτιότητα της πρότασης αποτελεί κριτήριο αποδοχής ή όχι της
συµµετοχής στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού.
•

Η τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα
κριτήρια που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

•

Για τα κριτήρια 1,2,3,5 και 6 προσφορές που καλύπτουν τις απαιτήσεις της
∆ιακήρυξης, βαθµολογούνται µε 1. Προτάσεις που υπερκάλυπταν τις
απαιτήσεις, βαθµολογούνται µέχρι 1,2 και αυτές που δεν καλύπτουν τις
απαιτήσεις, βαθµολογούνται µέχρι 0,8.

•

Για το κριτήριο 4, η καλύτερη προσφορά βαθµολογείται µε 1 και οι άλλες
αναλογικά.
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Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης (Συνολική βαρύτητα 80%)

α/
α

Κριτήριο

Βαρύτητ
α

Μ.Μ

Βαθµολογία

1

Πληρότητα και προδιαγραφές της
προτεινόµενης λύσης για την
αναβάθµιση του υπάρχοντος
συστήµατος.

%

Β1=0,8 έως
1,2

20%

Τ1=Β1 x 0,20

2

Συστήµατα τηλελέγχου και
τηλεχειρισµού.

%

Β2=0,8 έως
1,2

8%

Τ2=Β2 x 0,08

3

Σύστηµα προληπτικής συντήρησης
µέσω Η/Υ.

%

Β3=0,8 έως
1,2

7%

Τ3=Β3 x 0,07

4

Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας.

%

Β4=0 έως 1

55%

Τ4=Β4 x 0,55

5

Καταλληλότητα της προτεινόµενης
οµάδας έργου και εµπειρία στην
διαχείριση (Project Management)
∆ηµοτικών Τεχνικών Έργων.

%

Β5=0,8 έως
1,2

5%

Τ5=Β5 x 0,05

6

Προτάσεις για επέκταση του
∆ηµοτικού οδοφωτισµού.

%

Β6=0,8 έως
1,2

5%

Τ6=Β6 x 0,05

Κατόπιν του ελέγχου και της παροχής διευκρινίσεων, η Επιτροπή συντάσσει
πρακτικό [ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2], στο οποίο αναφέρεται ο πίνακας αξιολόγησης της
τεχνικής προσφοράς σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, όπου για κάθε
διαγωνιζόµενο θα αναγράφεται η βαθµολογία της τεχνικής αξιολόγησης
σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο υπολογισµού:
Τ=Τ1 + Τ2 + Τ3 + Τ4 + Τ5 + Τ6
Προσφορές που λαµβάνουν βαθµολογία έστω και σε ένα κριτήριο στην
τεχνική αξιολόγηση κάτω του 50% , απορρίπτονται .
Τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 και 2 κοινοποιούνται σε όλους τους συµµετέχοντες.
Συγχρόνως, οι συµµετέχοντες καλούνται σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα να
λάβουν γνώση του περιεχοµένου των φακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι υποψήφιοι που δε γίνονται δεκτοί µετά την εξέταση των φακέλων
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισµού. Η προσφορά τους φυλάσσεται στον ∆ήµο και επιστρέφεται σε
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αυτούς µετά την ανάδειξη Αναδόχου-Παρόχου Εννοείται ότι οι σφραγισµένοι
Υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται.
22.2

Κριτήρια αξιολόγησης οικονοµικής προσφοράς

α

Ο Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί

)

µετά την

ολοκλήρωση του ελέγχου των λοιπών στοιχείων των

προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα
γνωστοποιηθεί

µε

σχετική

πρόσκληση

προς

ενδιαφερόµενους, οι οποίοι δεν θα έχουν αποκλειστεί

στους
κατά τα

προηγούµενα στάδια του διαγωνισµού και οι οποίοι µπορούν να
παρίστανται µε τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή τους
εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους τους.
Οι

Υποφάκελοι

των

Οικονοµικών

Προσφορών,

για

όσες

προσφορές δεν κρίθηκαν κατά το προηγούµενο στάδιο αποδεκτές,
δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραµένουν στον ∆ήµο Λευκάδας µέχρι
την επιλογή Αναδόχου-Παρόχου
β

Κατά

την

αποσφράγιση

)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

του

µονογράφονται

Υποφακέλου
κατά

φύλλο

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
οι

οικονοµικές

προσφορές των υποψηφίων από τα µέλη της Επιτροπής.
Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων προς
τους παριστάµενους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των φακέλων
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο σηµείο αυτό λήγει η δηµόσια
συνεδρίαση της επιτροπής.
γ) Η Επιτροπή στη συνέχεια και σε κλειστές συνεδριάσεις θα ελέγξει
αρχικά τη συµφωνία ή µη κάθε οικονοµικής προσφοράς µε την
παράγραφο 23.3 της Προκήρυξης και τους όρους αυτής. Εφόσον
διαπιστωθεί είτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί από τον υποψήφιο το
έντυπο οικονοµικής προσφοράς, είτε παραβίαση των σχετικών
όρων

της

παρούσας

Προκήρυξης

από

κάποια

οικονοµική

προσφορά, τότε η προσφορά αυτή απορρίπτεται.
Οι προσφορές των Αναδόχων θα αξιολογηθούν µε βάση την συνολική τιµή
αµοιβής, µη συµπεριλαµβανοµένης της αναπροσαρµογής της και του Φ.Π.Α..
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Με βάση τα παραπάνω καταρτίζεται πίνακας αξιολόγησης της οικονοµικής
προσφοράς

(Ο)

σύµφωνα

µε

τα

προαναφερθέντα,

όπου

για

κάθε

διαγωνιζόµενο θα αναγράφεται η βαθµολογία της οικονοµικής αξιολόγησης
σύµφωνα µε τα προηγούµενα.
Η προσφορά που παρουσιάζει την µικρότερη τιµή, βαθµολογείται µε το
µέγιστο (1) και οι υπόλοιπες προσφορές βαθµολογούνται αναλογικά.
δ) Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό [ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3], πίνακα βαθµολογίας µε
φθίνουσα σειρά, το οποίο κοινοποιείται στους υποψηφίους.
22.3

Κριτήρια συνολικής αξιολόγησης

Η συνολική βαθµολογία Α για κάθε διαγωνιζόµενο προκύπτει από τον παρακάτω
τύπο:
Α = 0,80 x Τ + 0,20 x Ο
Ο διαγωνιζόµενος µε την υψηλότερη βαθµολογία Α ανακηρύσσεται Ανάδοχος Πάροχος.

Κεφάλαιο ∆
Άρθρο 23: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής
Ο φάκελος συµµετοχής, περιλαµβάνει
•

κλειστό φάκελο «∆ικαιολογητικών συµµετοχής»

•

κλειστό φάκελο Τεχνικής Προσφοράς και

•

σφραγισµένο

(επί

ποινή

αποκλεισµού)

Προσφοράς.
Το ειδικότερο περιεχόµενο των φακέλων έχει ως εξής:
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23.1 Ο φάκελος «∆ικαιολογητικών συµµετοχής» πρέπει να περιέχει τα
αποδεικτικά του δικαιώµατος συµµετοχής της παρ. 21.1, τα δικαιολογητικά
προσωπικής κατάστασης της παρ. 21.2 και τα δικαιολογητικά της ειδικής
τεχνικής, επαγγελµατικής και χρηµατοοικονοµικής ικανότητας της παρ. 21.3
της παρούσας ∆ιακήρυξης και επί πλέον τα ακόλουθα:
23.1.1 Την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο
διαγωνισµό, υπογεγραµµένη (κατά περίπτωση) από τον διαγωνιζόµενο
φυσικό πρόσωπο, ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού
προσώπου, ή τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή
τον από κοινού ορισθέντα µε ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο. Η αίτηση
συνοδεύεται µε κατάλογο συνηµµένων.
23.1.2 Την εγγύηση συµµετοχής του άρθρου 15.1.
23.1.3 Πρακτικό απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, σε
περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση των διαχειριστών σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή
Ε.Ε. µε την οποία:
α) Εγκρίνεται η συµµετοχή τους στο διαγωνισµό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία.
β) Ορίζεται ο νόµιµος εκπρόσωπος µε εξουσία να υπογράφει δεσµευτικά για
τον συµµετέχοντα όλα τα έγγραφα του διαγωνισµού και την προσφορά.
Οι διαγωνιζόµενοι φυσικά πρόσωπα (είτε µετέχουν µεµονωµένα είτε ως µέλη
κοινοπραξιών) δεν προσκοµίζουν τέτοιο πρακτικό.
Επί διαγωνιζόµενου αλλοδαπού νοµικού προσώπου προσκοµίζεται απόφαση
του κατά το νόµο ή το καταστατικό του διοικούντος αυτό οργάνου, περί
συµµετοχής στο διαγωνισµό και διορισµού του νοµίµου εκπροσώπου του.
23.1.4 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας, δεν χρειάζεται κοινή συµβολαιογραφική
δήλωση των προσώπων που την απαρτίζουν αλλά κοινή δήλωση στην οποία
πρέπει να αναφέρονται:
α) συµφωνία των προσώπων αυτών µε σκοπό την εκτέλεση της σύµβασης,
µε ποσοστά συµµετοχής, ορισµός κοινής εκπροσώπησης και αντικλήτου,
κατοίκου της Έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.
β) αποδοχής της από κοινού εκτέλεσης της σύµβασης και της αλληλέγγυας
αδιαίρετης εις ολόκληρο ευθύνης της σύµβασης παροχής υπηρεσιών
έναντι του Κυρίου του έργου.
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γ) ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύµβαση και πριν την υπογραφή
της θα συστήσουν συµβολαιογραφικό έγγραφο

κοινοπραξίας µε τα

ποσοστά συµµετοχής τους σε αυτή, τον ορισµό της έδρας και τον ορισµό
του νόµιµου εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του.
Σηµειώνεται ότι οι Κοινοπραξίες αποτελούν κατά τις διατάξεις του ελληνικού
δικαίου ιδιαίτερα (σε σχέση µε τα µέλη τους) φορολογικά υποκείµενα,
υπαγόµενες στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων και της
Φορολογίας Εισοδήµατος Ν.Π.
23.1.5 Κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην δηµοπρασία, µεµονωµένα η ως
µέλος κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις και
διαθέτει τα προσόντα των άρθρων 18,19 και 20, προσκοµίζοντας σε
πρωτότυπο η νοµίµως επικυρωµένο (σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
Ν.2690/99 κλπ) αντίγραφο.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρηµένες για το γνήσιο
υπογραφής του δηλούντος από ΚΕΠ η αρµόδια αρχή που έχει δικαίωµα
θεώρησης γνήσιου υπογραφής.
23.1.6 Κάθε επιχείρηση που συµµετέχει στην δηµοπρασία, µεµονωµένα η ως
µέλος κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι οι µετοχές της είναι ονοµαστικές
προσκοµίζοντας τα ακόλουθα στοιχεία:
Υποβάλλεται

α) αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της

εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µέτοχου (µετοχολόγιο) όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, β)
αντίγραφο επικυρωµένο εκ

του βιβλίου µετόχων και γ) βεβαίωση του

αρµόδιου Επιµελητηρίου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το πολύ
τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. Για
τις

εταιρείες

εγκατάστασης

που
των,

είναι

εισηγµένες

υποβάλλουν

τα

στο

Χρηµατιστήριο

απαραίτητα

της

χώρας

δικαιολογητικά

που

προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας αυτής για ονοµαστικοποίηση των µετόχων
µέχρι φυσικού προσώπου.
Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις υποβάλλουν τα προβλεπόµενα κατά το δίκαιο της
έδρας τους , για την ονοµαστικοποίηση των µετόχων µέχρι φυσικού
προσώπου καθώς και κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η
ονοµαστικοποίηση των µετόχων µέχρι φυσικού προσώπου των µέτοχων, που
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έχει συντελεστεί στις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν υποβολή
της προσφοράς.
23.2 Περιεχόµενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει:
α. Προτεινόµενη λύση για την αναβάθµιση του συστήµατος
i. Τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί, συµβατότητα µε περιβαλλοντικούς
όρους.
ii. Τύπος φωτιστικών, τεχνικά χαρακτηριστικά κατανάλωση ενέργειας ανά
τύπο, αντιστοιχία µε φωτιστικά που θα αντικατασταθούν.
β. Περιγραφή συστήµατος τηλελέγχου
i. Έλεγχος σε επίπεδο φωτιστικών ή pillar
ii. Τρόπος µετάδοσης δεδοµένων
iii.

∆υνατότητα αξιοποίησης του συστήµατος µετάδοσης για άλλες
χρήσεις.

γ. Περιγραφή συστήµατος προληπτικής συντήρησης µέσω Η/Υ
i. Αναλυτική περιγραφή των βασικών λειτουργιών
ii. ∆υνατότητα επέκτασης σε άλλες λειτουργίες του ∆ήµου
δ. Υπολογισµός της ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας
i. Πίνακας αντιστοιχίας υπαρχόντων φωτιστικών µε νέα φωτιστικά
αυξηµένης ενεργειακής απόδοσης
ii. Υπολογισµός της εξοικονόµησης σε ετήσια βάση.
ε. Υπολογισµός της ετήσιας µείωσης κόστους
i. Υπολογισµός

της

εξοικονόµησης

κόστους

λόγω

µικρότερης

κατανάλωσης
ενέργειας
ii. Υπολογισµός της µείωσης κόστους συντήρησης
iii. Συνολική µείωση κόστους µε βάση τις παραδοχές του παραρτήµατος
IV.
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στ. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου
i. Αναλυτική

περιγραφή

των

απαιτούµενων

ενεργειών

για

την

αναβάθµιση του συστήµατος
ii. Περιγραφή των επί µέρους φάσεων υλοποίησης του έργου
iii. Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα.
ζ. Περιγραφή του συστήµατος διοίκησης του έργου
i. Οµάδα υλοποίησης της αναβάθµισης
ii. Οργανωτικό σχήµα διοίκησης
iii. Κατάλογος υπεργολάβων και συµβούλων που θα χρησιµοποιηθούν
iv. ∆ιαδικασία ελέγχου και πιστοποίηση των φωτιστικών που θα
χρησιµοποιηθούν
v. Περιγραφή των υπηρεσιών λειτουργίας του συστήµατος από τον
Ανάδοχο.
η. Προτάσεις για πιθανή επέκταση του συστήµατος
i. Μεθοδολογία για την αντιµετώπιση του φωτισµού σηµείων ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος για τον ∆ήµο και προτάσεις για πιθανές επεκτάσεις .

23.3 Περιεχόµενα Φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς
Ο υποφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει
συµπληρωµένο το χορηγούµενο από την Υπηρεσία έντυπο «Προσφορά
Αναδόχου».
Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του εν λόγω έργου θα περιλαµβάνει ακόµα
επί ποινή αποκλεισµού, ένα πλήρες χρηµατοδοτικό µοντέλο όπου θα
υπολογίζεται:
Το κόστος ηλεκτροφωτισµού του υπάρχοντος συστήµατος σε ορίζοντα 15
ετών.
Το αναµενόµενο κόστος λειτουργίας του συστήµατος µετά την αναβάθµιση
του για 15 έτη.
Την ετήσια συνολική εξοικονόµηση κόστους σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών.
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Την ετήσια αµοιβή του Αναδόχου-Παρόχου
Την καθαρή (µετά την αφαίρεση της αµοιβής του Αναδόχου - Παρόχου)
εξοικονόµηση κόστους για τον ∆ήµο για την συνολική ,15 έτη, διάρκεια του
έργου.
Για την κατάρτιση του χρηµατοδοτικού µοντέλου θα ληφθούν υπόψη οι
παραδοχές που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή.
Όλες οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες, χωρίς ορθογραφικά
λάθη, µουντζούρες κλπ. Το νόµισµα της προσφοράς θα πρέπει να είναι
αποκλειστικά

σε

ευρώ,

απαράδεκτη.

Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς υπογράφεται , επί

ποινή αποκλεισµού,

διαφορετικά

η

προσφορά

απορρίπτεται

ως

από το νόµιµο εκπρόσωπο ή τους νοµίµους

εκπροσώπους της Κοινοπραξίας.
Υποβολή οικονοµικής προσφοράς µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται
την απόρριψή της.
Φόροι, δασµοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, ως
και κάθε είδους δαπάνες µεταφοράς, ασφάλισης, αµοιβές κατασκευαστών ή
και υπεργολάβων, ταξίδια, έξοδα προσωπικού, κλπ θα επιβαρύνουν τον
Ανάδοχο, συνεπώς θα πρέπει

να λαµβάνονται υπόψη από τους

διαγωνιζοµένους στην κατάρτιση των οικονοµικών τους προσφορών.
Με βάση τις προκαταρκτικές µελέτες που διαθέτει ο ∆ήµος , ο αριθµός και ο
τύπος των φωτιστικών που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και
περιγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση οδοφωτισµού, ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13201 / 2004 που αποτελείται από
τέσσερα µέρη:
•

ΕΛΟΤ CEN/TR 13201.01/2005: Επιλογή κατηγοριών φωτισµού

•

ΕΛΟΤ CEN/EN 13201.02/2004: Απαιτήσεις επιδόσεων

•

ΕΛΟΤ CEN/EN 13201.03/2004: Υπολογισµός επιδόσεων

•

ΕΛΟΤ

CEN/EN

13201.04/2004:

Μέθοδοι

µέτρησης

επιδόσεων

φωτισµού.
Ο παραπάνω αριθµός των τύπων φωτιστικών αποτελεί την βάση για την
υποβολή των οικονοµικών και τεχνικών προσφορών των υποψηφίων
Αναδόχων.
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Εάν από την αναλυτική µελέτη προσδιορισµού της απαιτούµενης κλάσης
φωτισµού (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004) προκύψει ότι
χρειάζεται µετάβαση στον αριθµό και τον τύπο των φωτιστικών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 της τεχνικής Περιγραφής της παρούσας
διακήρυξης, τότε οι απαιτούµενες µεταβολές θα χαρακτηρίζονται σαν
πρόσθετες εργασίες και θα αντιµετωπίζονται κατά τα προβλεπόµενα στο
Π.∆.60.

ΑΡΘΡΟ 24: Εγκρίσεις
Της έγκρισης της παρούσας ∆ιακήρυξης έχει προηγηθεί η υπ’ αριθµό …
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία
εγκρίνονται τα τεύχη καθώς και οι όροι της παρούσας ∆ιακήρυξης.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 187/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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