Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:43/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:285/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 13η του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.35190/
9.12.2013 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».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Πεντεσπίτης Νίκος
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Καρτάνος Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.
Σάντα-Μακρή Αικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.43-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για κατάρτιση όρων δηµόσιου
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και αξιολόγηση στον ∆ήµο
Λευκάδος για προµήθεια και εγκατάσταση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α.).
Eισηγ:∆ηµήτρης Βραχνούλας-Πρ/νος ΤΥ∆Λ

O Εισηγητής αναφέρει:
« Έχοντας υπόψη:
α) Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων
β) Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (11389/93)
γ) Τις αρ.371, 372/13 αποφάσεις ∆.Σ για έγκριση µελέτης και τευχων δηµοπράτησης
του έργου και αποδοχή πίστωσης του ποσού
δ) Την αριθµ. 279/13 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε τη διάθεση
πίστωσης του ποσού. των 100.000,00 €
Εισηγούµαστε την
Προκήρυξη δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και αξιολόγηση
στον ∆ήµο Λευκάδος για προµήθεια και εγκατάσταση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)».

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
κατάρτιση των όρων δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και
αξιολόγηση στον ∆ήµο Λευκάδος για προµήθεια και εγκατάσταση ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α), σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα αποφασίζει
Την κατάρτιση των όρων προκήρυξης δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες
προσφορές και αξιολόγηση στον ∆ήµο Λευκάδος για προµήθεια και εγκατάσταση
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ WIFI ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ προϋπολογισµού 100.000,00 € (µε Φ.Π.Α.), ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο
Τόπος και χρόνος διενέργειας.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την …………………….. ενώπιον της Επιτροπής
Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ. στο δηµοτικό κατάστηµα, που βρίσκεται στην οδό ………… στην
Λευκάδα µε ώρα έναρξης την 11.00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 12.00.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η προµήθεια διέπονται από τις διατάξεις
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν.3463/06 Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεύχη δηµοπράτησης.
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της
προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:
1.
Προκήρυξη
2.
Περίληψη Προκήρυξης
3.
Τεχνική Περιγραφή
4.
Προϋπολογισµός
5.
Τιµολόγιο
6.
Συγγραφή υποχρεώσεων
7.
Προϋπολογισµός προσφοράς
8.
Τιµολόγιο προσφοράς
Τα πιο πάνω στοιχεία περιλαµβάνονται στην παρούσα µελέτη του ∆ήµου
Μεγανησίου.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισµός.
Η προµήθεια και εγκατάσταση ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής
πρόσβασης προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 81.300,82 € και επιπλέον Φ.Π.Α. 23%,
δηλαδή σύνολο 100.000,00 €.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Χρόνος – Τόπος – Τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των ποσοτήτων των υλικών θα γίνει σε χρονικό διάστηµα εντός
60 (εξήντα) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η παράδοση των υλικών θα
γίνει σε χώρο ου δήµου που θα υποδείξει η υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις
Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. και δίδεται µε
ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής που
πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00
€.
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει
εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τις εκατό (10%) της
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων.
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης
και της µελέτης στο γραφείο του τµήµατος προµηθειών του ∆ήµου Μεγανησίου, τηλ.
……….., …………, ……….., όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες..
Περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής – Υποβολή προσφορών .
∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το
νόµο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και
έχει αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική
και τεκµηριωµένη εµπειρία, στην παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το περιεχόµενο του
παρόντος έργου, και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής
β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του
ΠΟΕ, που ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν
αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις, σηµαντική και
τεκµηριωµένη εµπειρία, στην παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το περιεχόµενο του
παρόντος έργου και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά.
γ) Όσοι πληρούν τα παραπάνω και έχουν υλοποιήσει επιτυχώς (µε βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης) τουλάχιστον 8 έργα εγκατάστασης και προµήθειας ασύρµατων δικτύων τα
τέσσερα (4) έτη (2012. 2011, 2010, 2009)
δ) Όσοι πληρούν τα παραπάνω και έχουν µέσο κύκλο εργασιών των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2009,2010,2011) µεγαλύτερο από το 300% του
προϋπολογισµού του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο µέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 200% του
προϋπολογισµού του Έργου.
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.
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό
σφραγισµένο φάκελο πάνω στο οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Η λέξη «Προσφορά»
Β. Ο τίτλος της προµήθειας
Γ. Ο φορέας στον οποίο απευθύνεται η προσφορά
∆. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ε. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς (Εξωτερικός Φάκελος) τοποθετούνται
όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω καθώς και οι
δύο κλειστοί σφραγισµένοι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
1.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ (ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
Μέσα στον εξωτερικό φάκελο και µε ποινή να µην γίνει αποδεκτή (ποινή
αποκλεισµού), τα φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στον διαγωνισµό
οφείλουν να προσκοµίσουν στην επιτροπή του διαγωνισµού κατά την διενέργεια
αυτού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) οι Έλληνες πολίτες
1. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την
διαπίστωση της αυτοπρόσωπης κατάθεσης προσφοράς από τον
διαγωνιζόµενο.
2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, αναγνωρισµένης
Τράπεζας, ύψους 5% του προϋπολογισµού ήτοι 5.000,00 € απευθυνόµενη
στον ∆ήµο Μεγανησίου.
3. Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού
συµβιβασµού η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (απαιτείται µόνο για όσους λαµβάνουν µέρος
στον διαγωνισµό ως φυσικά πρόσωπα).
5. 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
(φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση) κατά την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου από το οποίο να προκύπτει η
εγγραφή του διαγωνιζόµενου σ’ αυτό.
β) οι Αλλοδαποί
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, αναγνωρισµένης
Τράπεζας, ύψους 5% του προϋπολογισµού ήτοι 5.000,00 € απευθυνόµενη
στον ∆ήµο Μεγανησίου.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής.
3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) και επιπλέον
εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά για την κατάθεση της
προσφοράς και την υπογραφή παντός εγγράφου που έχει σχέση µε τον παρόντα

διαγωνισµό. Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
δ) Οι συνεταιρισµοί
1. 'Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην ένωση.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
1. 'Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή
που συµµετέχει στην ένωση. Σε αυτή την περίπτωση οι προϋποθέσεις
συµµετοχής θα πρέπει να πληρούνται από όλα τα συµµετέχοντα στην ένωση
µέλη
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και
επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε
µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα
εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό
µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται
από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια
που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει
ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος.
στ) Εκτός των προαναφερθέντων, οι συµµετέχοντες καλούνται να προσκοµίσουν, επί
ποινή αποκλεισµού όλα τα παρακάτω έγγραφα, προκειµένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητά τους, η επαγγελµατική αξιοπιστία τους η χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική γενικότερα κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους:
1. Υπεύθυνη δήλωση για τους τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας της
επιχείρησης.
2. Υπεύθυνη δήλωση εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς
του δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).
3. Υπεύθυνη δήλωση εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
4.Υπεύθυνη δήλωση για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο
των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς
υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα.
5.Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των
όρων και συµφωνιών αυτής της διακήρυξης και της συγγραφής
υποχρεώσεων και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα (στην περίπτωση
συµµετοχής στον διαγωνισµό, νοµικών προσώπων απαιτείται υπεύθυνη
δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας.).
6. ∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να
παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προµήθεια είδη στο
∆ήµο Ιεράπετρας.
7. Αναλυτική δήλωση κατά άρθρο για την συµµόρφωση ή απόκλιση των
προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
8. ∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και
κάθε αρµόδια αρχή για παράδοση των υπό προµήθεια ειδών ελεύθερων στο
∆ήµο Μεγανησίου.
9. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστεί
το υπό προµήθεια είδος και τον τόπο εγκατάστασης του.

10. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 του συµµετέχοντα στον
διαγωνισµό το οποίο θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής
του διαγωνισµού.
11. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 27001:2005 (περί ασφάλειας
πληροφοριακών συστηµάτων) του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό το οποίο
θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
12. Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 14001: 2004 (περιβαλλοντικής
διαχείρισης) του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό το οποίο θα βρίσκεται σε
ισχύ κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
13. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική
υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα)
και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούµενου Έργου και έγκαιρης
ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού
14. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών έργων, τα
οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τετραετία (3) στην Ελλάδα (2012,
2011, 2010, 2009) ή στην αλλοδαπή, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του
χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του
διαγωνιζοµένου σε αυτό. Στον κατάλογο αναφέρονται η αξία, η ηµεροµηνία
παροχής και οι αποδέκτες τους, δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Ο κατάλογος των
έργων πρέπει να έχει την εξής µορφή:
A/A

Πελάτης/
Αποδέκτης

∆ιάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου

Προϋπ/γισµός

Παρούσα
Φάση

15. Ισολογισµούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων
(2009,2010,2011), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση
Ισολογισµών ή ∆ήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών,
σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισµών.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους
τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου
του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
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 δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του
διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από αρµόδια αρχή.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν
φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το
διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των
δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή
του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και
απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.
Για ότι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύουν οι
αντίστοιχες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Σφραγισµένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει:

Α. Η φράση «Τεχνική Προσφορά»
Β. Ο τίτλος της προµήθειας
Γ. Ο φορέας στον οποίο απευθύνεται η προσφορά
∆. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ε. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό
και θα περιέχει:
α) Συµπληρωµένο πίνακα Τεχνικής προσφοράς µε τις απαραίτητες
πληροφορίες όπως αυτές φαίνονται στο παρακάτω υπόδειγµα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
α/α

Κωδικός

Μ.Μ.

Ποσότητα

Εταιρία
Κατασκευής

Τύπος
Μοντέλο

Έντυπο
Τεχνικών
Προδιαγραφών

Πιστοποιητικά
Ποιότητας

Χρόνος Παράδοσης:
Χρόνος Εγγύησης: (κατ΄ ελάχιστον 36 µήνες)
β) Τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου είδους συνοδευόµενη µε τα
απαραίτητα πιστοποιητικά (CE) σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την τεχνική
περιγραφή της διακήρυξης (µελέτη).
Επίσης δεν θα λαµβάνεται τυχόν υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για
µέρος µόνο των ποσοτήτων ή µέρος των προµηθευόµενων ειδών. Γι' αυτό οι
διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη της µελέτης και σε ποσότητες
που ορίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σφραγισµένος φάκελος που εξωτερικά θα αναγράφει:
Α. Η φράση «Οικονοµική Προσφορά»
Β. Ο τίτλος της προµήθειας
Γ. Ο φορέας στον οποίο απευθύνεται η προσφορά
∆. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ε. Τα στοιχεία του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό
και θα περιέχει την οικονοµική Προσφορά του διαγωνιζόµενου
συµπληρωµένη σε πρωτότυπο σφραγισµένο έντυπο της υπηρεσίας του δήµου.
Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνεται η αξία των προσφερόµενων υλικών, η
µεταφορά και η παράδοση αυτών. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα µέχρι την παράδοση
της προµήθειας, φόρο εισοδήµατος 4% στο καθαρό ποσό της αξίας και κρατήσεις
1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ και 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ.
Η προσφερόµενη τιµή αναγράφεται αριθµητικά µε δύο δεκαδικά σε
περίπτωση δε διαφοράς υπερισχύουν οι ολογράφως γραµµένες τιµές.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
Οι προσφορές γίνονται δεκτές από τη Επιτροπή ∆ιαγωνισµού που
συνεδριάζει δηµόσια µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το
άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη επίδοση της
προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο πρακτικό, της
δηµοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. Αναγράφεται ακόµη στο πρακτικό και η τυχόν
επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του
διαγωνιζοµένου και η γι' αυτό το λόγο µη αποδοχή της προσφοράς.
Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της
παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για
οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας
του διαγωνισµού, εκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα
λήξης της αποδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών γίνεται ως ακολούθως:
Α’ ΦΑΣΗ
Κατά την ηµεροµηνία και την ώρα του διαγωνισµού αποσφραγίζεται µόνο ο
εξωτερικός φάκελος για τον έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας των απαραίτητων
δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
διακήρυξης. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι
παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση
συνεχίζεται µυστική. Η Επιτροπή διαγωνισµού στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και
ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς
που αποκλείονται.
Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα
όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισµού τους. Κατόπιν συµπληρώνεται το
πρακτικό απαιτούµενων δικαιολογητικών από την αρµόδια επιτροπή και κοινοποιείται
στους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό.
Β’ ΦΑΣΗ
Στην δεύτερη φάση συµµετέχουν µόνο οι διαγωνιζόµενοι των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την Α’ φάση.
Κατά την δεύτερη φάση του διαγωνισµού αφού γνωστοποιηθεί εγκαίρως η
ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής της στους διαγωνιζόµενους, πραγµατοποιείται η
αποσφράγιση του φακέλου της «Τεχνικής Προσφοράς» από την αρµόδια επιτροπή,
έτσι ώστε να διενεργηθεί ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου (σύµφωνα µε το άρθρο
8 παρ. 2 της διακήρυξης)
Κατόπιν συµπληρώνεται το πρακτικό ελέγχου πληρότητας και αξιολόγησης (
σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 1 της διακήρυξης) του φακέλου «Τεχνικής
Προσφοράς» από την αρµόδια επιτροπή και κοινοποιείται στους συµµετέχοντες.
Γ΄ ΦΑΣΗ
Στην Γ’ φάση συµµετέχουν µόνο οι διαγωνιζόµενοι των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές από την Β’ φάση.
Κατά την Γ’ φάση του διαγωνισµού αφού γνωστοποιηθεί εγκαίρως η
ηµεροµηνία και ώρα διεξαγωγής της στους διαγωνιζόµενους, πραγµατοποιείται η
αποσφράγιση του φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» ώστε να διαπιστωθεί η
εγκυρότητα της οικονοµικής προσφοράς (σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 της
διακήρυξης).
Κατόπιν η επιτροπή αφού λάβει υπ όψιν της όλους τους όρους της
διακήρυξης όπως αυτοί αναγράφονται στο άρθρο 10 σχετικά µε την ανακήρυξη
αναδόχου βάσει της συµφερότερης προσφοράς, συµπληρώνει το πρακτικό
ανακήρυξης αναδόχου το οποίο κοινοποιείται στους συµµετέχοντες.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Αξιολόγηση προσφορών και ανακήρυξη αναδόχου

1. Τρόπος Αξιολόγησης Προσφορών
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνον οι
προσφορές που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους όρους της ∆ιακήρυξης.
Συµβατικά ορίζεται ως σταθµισµένη βαθµολογία κάθε οµάδας το γινόµενο της
συνολικής βαθµολογίας της οµάδας επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζεται το µικρότερο λόγο
(Λ) της Ανοιγµένης τιµής προσφοράς (ΑΤ) χωρίς τον Φ.Π.Α. προς το άθροισµα των
σταθµισµένων βαθµολογιών των οµάδων (Α+Β)
Λ= ΑΤ/ (Α+Β)
Α= Σταθµισµένη βαθµολογία της οµάδας Α
Β= Σταθµισµένη βαθµολογία της οµάδας Β
Για τον καθορισµό της Ανοιγµένης τιµής προσφοράς (ΑΤ) λαµβάνεται υπόψη η τιµή
προσφοράς.
Το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών Α + Β εξάγεται ως ακολούθως:
α) Για κάθε προσφορά βαθµολογούνται και αθροίζονται τα επί µέρους
στοιχεία κάθε οµάδας. Η συνολική βαθµολογία των οµάδων Α και Β καθορίζεται σε
50 βαθµούς για τις περιπτώσεις καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.
Η βαθµολογία αυτή δύναται να αυξηθεί µέχρι 60 βαθµούς στις περιπτώσεις που οι
απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης υπερκαλύπτονται. Όταν η παραπάνω βαθµολογία είναι
χαµηλότερη των 40 βαθµών (ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία) η προσφορά
κρίνεται ανεπαρκής µε ποινή αποκλεισµού.
β) Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας πολλαπλασιάζεται µε τον αντίστοιχο
συντελεστή βαρύτητας και έτσι εξάγεται η σταθµευµένη βαθµολογία κάθε οµάδας.
γ) Αθροίζονται οι σταθµισµένες βαθµολογίες των οµάδων.
Βαθµολογία – Συντελεστής Βαρύτητας
Κριτήριο
Αξιολόγησης

Μερική
Μέσος
Minimum
Όρος

Α’ ΟΜΑ∆Α
1.
Συµφωνία
προσφοράς
µε
τεχνικές
30,40
προδιαγραφές
∆ιακήρυξης
2.
Ιδιαίτερη
ικανότητα,
πείρα,
ειδικότητα
και 9,60
εξοπλισµός
προµηθευτή
Σύνολο Α’ Οµάδας
Β’ ΟΜΑ∆Α
1.
Υποδοµή
προµηθευτή
και 23,00
Help Desk
2. Χρόνος Εγγύησης 9,00
3.
Χρόνος
8,00
Παράδοσης
Σύνολο Β’ Οµάδας
Σύνολο
2. Ανακήρυξη αναδόχου

38,00

Maximum

Συνολική

Συντελεστής
Βαρύτητας

45,60
70%

12,00

14,40

50

27,00

31,00

13,00

17,00

10,00

12,00

30%

50
100

Ανάδοχος της προµήθειας και εγκατάστασης ασύρµατου ευρυζωνικού
δικτύου τοπικής πρόσβασης στο ∆ήµο Μεγανησίου κηρύσσεται αυτός που θα
προσφέρει την συµφερότερη προσφορά, βάση των τεχνικών χαρακτηριστικών που
ζητούνται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας µελέτης και σύµφωνα µε τους
παραπάνω όρους αξιολόγησης.
Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήµου
σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε
(15) ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σε
αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από τον
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. κυρώσεις.
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συµφωνητικού, που
πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο πρωτόκολλο του δήµου.
Επιπλέον σηµειώνεται ότι εάν µετά την υπογραφή της σύµβασης και κατά τη
διάρκεια της µελέτης εφαρµογής προκύψουν µικρότερες ανάγκες σε εξοπλισµό θα
γίνεται ανάλογη περικοπή του οικονοµικού αντικειµένου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ενστάσεις.
Μπορεί να γίνει ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της
νοµιµότητας διενέργειας του ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν. Η ένσταση
υποβάλλεται ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρόνου από τη
δηµοσίευση της και της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών
συνυπολογιζόµενων και των ηµεροµηνιών δηµοσίευσης και διενέργειας του
διαγωνισµού. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στον φορέα για την επιτροπή
διαγωνισµού της συγκεκριµένης προµήθειας κι εξετάζεται από αυτήν πριν από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει την
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση στην προϊσταµένη αρχή η οποία
αποφαίνεται τελικά.
β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής
προµηθευτή σ’ αυτόν, µπορούν να ασκηθούν µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει
στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την
διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή, κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του
αντιστοίχου σταδίου.. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του διαγωνισµού
αλλά εξετάζεται πριν την έναρξη του επόµενου σταδίου από την επιτροπή
διαγωνισµού, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της
στην προϊσταµένη αρχή, η οποία και αποφαίνεται τελικά.
γ) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Εγγυήσεις καλής λειτουργίας.
Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα
προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές
του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που
προβλέπουν οι όροι αυτοί και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για
την οποία τα προορίζει ο δήµος.
Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να συνοδεύεται από τριετή (3)
εγγύηση. Μετά την οριστική παραλαβή του Έργου, θα αρχίσει η περίοδος εγγύησης –
συντήρησης κατά την οποία ο Ανάδοχος εγγυάται αυτοτελώς την καλή και
προσήκουσα λειτουργία του εξοπλισµού. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση
και µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που αναφαίνεται κατά την

περίοδο αυτή, εκτός εάν µπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από
αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή
στην υλοποίηση.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση κατά την παράδοση των υλικών να
προσκοµίζει και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE του προϊόντος.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση κατά την παράδοση των υλικών να
προσκοµίζει και τα αντίστοιχα εν ισχύ ISO.
Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει
ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής
έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του δήµου κάθε ποσότητα
υλικού που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση
των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι πως το µέγιστο
ποσοστό υλικών που πρέπει να αντικατασταθεί δεν θα υπερβαίνει το 5% της
αναληφθείσης προµήθειας.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προµηθευτή του ακατάλληλου υλικού και
αποστολής στο δήµο του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα
βαρύνουν τον προµηθευτή.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού επήλθε φθορά στον
εξοπλισµό και στα µηχανήµατα του δήµου, ο προµηθευτής υποχρεούνται να
αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το
ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να
του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση προς το
δήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου
υλικού, κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής, τα λοιπά
έξοδα του διαγωνισµού αρχικού και ενδεχόµενα του επαναληπτικού, και τα έξοδα του
συµφωνητικού µε τα απαραίτητα αντίγραφα, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τον ανάδοχο της προµήθειας βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις για το
∆ηµόσιο, εισφορές κλπ. που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 285/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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Όπως αναφέρονται παραπάνω

