ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 352/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 15880/11-9-20
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προµήθειας α) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε
σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού 150.000,00 € και β)µηχανήµατος
έργου (ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη
προϋπολογισµού 185.000,00 € ,
συνολικού προϋπολογισµού 335.000,00€ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη
Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς
και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες,
υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις
έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που
υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]»
Σύµφωνα µε το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.»
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης
τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3.
Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συνέταξε τη µε αριθµ.164/2020 µελέτη.
Σύµφωνα µε την ανωτέρω µελέτη η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 ευρώ.
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Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας « Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος « µε τίτλο προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων
αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών». Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει
Κ.Α. 64-7341.029 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.
Με το αριθµ. εσ. πρωτ.976/3-06-2020 αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 20REQ00 6812517 η ∆/νση τεχνικών
Υπηρεσιών αιτείται την προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας
χωρητικότητας 12m3. Επισυναπτόµενη αυτού είναι η µε αριθµ.164/2020 µελέτη.
Εκδόθηκε η υπ’ αριθµ.15981/15-09-2020 (Α∆Α:ΩΓΚΜΩΛΙ-Ζ∆Γ & Α∆ΑΜ:20REQ007309901), Απόφαση
Ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
ύπαρξη διαθέσιµων ποσών, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016 και τη
δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω προδιαγραφές και µελέτη, ο προϋπολογισµός της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 150.000,00€ µε Φ.Π.Α 24% ευρώ, και ορίζεται χρόνος παράδοσης από την υπογραφή της
σύµβασης για πέντε (5) µήνες.
Στον Κ.Α. 64-7341.017 έχει εγγραφεί πίστωση 185.000,00€ για προµήθεια µηχανήµατος έργου
(τριαξονικό φορτηγό µε ανατροπή) η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 34448/25-02-2020/Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆.Ελλάδας και Ιονίου. Σύµφωνα όµως µε την
αριθµ.143/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η προµήθεια αφορά ανοικτό ανατρεπόµενο όχηµα µε
υδραυλικό γερανό και αρπάγη ως εκ τούτου απαιτείται σε επόµενη αναµόρφωση του προϋπολογισµού αλλαγή
τίτλου. Κατόπιν τούτου δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε τα δύο
αναφερόµενα στον τίτλο αντικείµενα.
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση:
• ∆ιόρθωση τίτλου της απόφασης από «Απόφαση της Οικ. Επ. περί έγκρισης προµήθειας α)
απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3
προϋπολογισµού 150.000,00 € και β)µηχανήµατος έργου (ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό
γερανό και αρπάγη προϋπολογισµού 185.000,00€ , συνολικού προϋπολογισµού 335.000,00€ µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού» σε «Απόφαση της Οικ. Επ. περί έγκρισης
προµήθειας απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3
προϋπολογισµού 150.000,00 € µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού»
• διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος
µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού 150.000,00 € µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.,
• Την έγκριση των από 3-06-2020 τεχνικών προδιαγραφών/ της µε αριθµ.164/2020 µελέτης, που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
• και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού, ως κάτωθι:
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•

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Επωνυµία
Ταχυδροµική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδροµικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Αρµόδιος για πληροφορίες

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Αντ. Τζεβελέκη &Υπ.Κατωπόδη
Λευκάδα
31100
ΕΛΛΑ∆Α
GR224
26453 60610
26453 60586
info@lefkada.gov.gr
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και
Προµηθειών, τηλ.:26453 60610, φαξ:26453 60586, e-mail.:info.lefkada.gov.gr,
Αρµόδιος υπάλληλος: Γεωργάκη Κων/να, Ζωή
www.lefkada.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ∆ΗΜΟΣ και αποτελεί µη κεντρική κυβερνητική αρχή.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δηµόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και τη διεύθυνση
www.lefkada.gov.gr
1.2
Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Λευκάδας . Η χρηµατοδότηση προέρχεται από την επιχορήγηση του
προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια
απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών».
Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. : 64-7341.029 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2020 σύµφωνα
µε την αριθµ.15981/15-09-2020/ Α∆Α:ΩΓΚΜΩΛΙ-Ζ∆Γ/Α∆ΑΜ:20REQ007309901 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου πρέσα χωρητικότητας 12m3.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 34144512-0
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: €
120.967,74 € ΦΠΑ : 29.032,26€).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας –
τιµής.
1.4
Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις,
όπως ισχύουν και ιδίως:
7
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)»
8
του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση,
έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,
9
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
10
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου
Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
11
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,
12
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
13
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
14
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,
15
του ν. 3861/2010 (Α’ 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
του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθµ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
17
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις»,
18
του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή
των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007

3

(Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005’’, καθώς και
των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισµό: α) των µη
«συνεργάσιµων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών µε «προνοµιακό φορολογικό καθεστώς».
19
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
20
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
21
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,
22
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”
23
του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της µε αρ. 57654 (Β’
1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»
24
της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
25
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
26
Η µε αριθµ. 83448/22-11-2019 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών (Α∆Α : Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) «Επιχορήγηση ∆ήµων-Πρόγραµµα
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας , στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» µε τίτλο «
Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών»
27
Την αριθµ.1 6 4 / 2 0 2 0 µελέτη που συντάχθηκε από το Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας,
1
Το µε αριθµ.976/3-0-2020/Α∆ΑΜ:20REQ006812517 πρωτογενές-τεκµηριωµένο αίτηµα.
2
Τη µε αριθµ. 15981/15-09-2020/Α∆Α:ΩΓΚΜΩΛΙ-Ζ∆Γ/Α∆ΑΜ:20REQ007309901 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
3
Τη µε αριθµ.351/2020/Α∆Α:ΩΣΤΟΩΛΙ-Υ2Γ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης ανοικτών διαγωνισµών προµηθειών.
4
Την υπ’ αριθµ.352/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε ηπροµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε
σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού 150.000,00 € µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων διαγωνισµού.
5
Την ανάγκη προµήθειας απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 για τη λειτουργία
του ∆ήµουκαθώς αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, ενισχύοντας ουσιαστικά
τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους δηµότες.
1.5
Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/10/2020 και ώρα 13:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία
είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , την 30η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.
1.6
∆ηµοσιότητα
Α.
∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 18/09/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύµβασης στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ έλαβε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : …..
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί και στον Ελληνικό Τύπο σε δύο τοπικές εφηµερίδες του ν.3548/2007 και του
άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α: την εφηµ. ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ και την εφ.ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
διαδροµή :∆ήµος ►Ανακοινώσεις-Νέα► ∆ιαγωνισµοί-Προκηρύξεις.

www.lefkada.gov.gr στην

Γ.
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους διαγωνιζόµενο/-ους που ανακηρύσσεται/-ονται ανάδοχος/-οι (ΝΣΚ
204/2010), στην δε Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.7
Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα
Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους1
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης
της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
2.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1
Γενικές Πληροφορίες
2.1.1
Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
1
η µε αρ.
Προκήρυξη της Σύµβασης (Α∆ΑΜ:
),

2
1

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

4

3
4

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατάτης

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα
σχετικά δικαιολογητικά
5
το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της
2.1.2
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών,
ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3
Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ(8) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ, η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από
εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσµιών.
2.1.4
Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα .Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί εκτός από την ελληνική.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188)2. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη
είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο..
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο
αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα.
2.1.5
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή
προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών3, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2
∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1
∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε
την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη
νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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2.2.2
Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού σε ποσοστό 1% επί της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι χίλια διακόσια εννέα ευρώ και
εξακόσια εβδοµήντα επτά(1.209,677€)
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5
της παρούσας, ήτοι µέχρι 1-06-2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2.Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 , δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
2.2.3
Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών
φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη4 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.
3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και σε όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου5.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους
τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση,
αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και
αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους.6
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής
προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα
4
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Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.
Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι:
α) για τις συµβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται, δεδοµένης της ως άνω
νοµοθετικής µεταβολής, ως “αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονοµικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ
αφορά µόνο σε αµετάκλητες καταδικαστικέςαποφάσεις,
β) για τις συµβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρµόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του ΤΕΥ∆ και
ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδοµένης της ως άνω νοµοθετικής µεταβολής, να θέτουν τη φράση
“αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονοµικού φορέα στο ΤΕΥ∆ αφορά, οµοίως, µόνο σε αµετάκλητες
καταδικαστικές αποφάσεις.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα περιλαµβάνεται στο
ΕΕΕΣ (για τις συµβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συµβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.)
του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσµευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός
φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευσηή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείρισηαπό
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς
φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά
µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά,
µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας
σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας
των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει, µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν
αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε
τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην
περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας
2.2.3.5. 2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας
σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω
περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4
µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από
τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα
και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση,
σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του
αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.4
Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο .
2.2.5
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ο οικονοµικός φορέας που θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την προηγούµενη τριετία, ίσο ή
ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας.
Σε περίπτωση Οικονοµικών Φορέων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκοµίζονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις των ετών
που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και θα λαµβάνονται υπόψη τα ζητούµενα από την παρούσα,
οικονοµικά στοιχεία, για τα έτη που αυτές λειτουργούν.
2.2.6
Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Προηγούµενη υλοποίηση συναφούς αντικειµένου συµβάσεων (παράδοση όµοιων οχηµάτων), εντός της προηγούµενης τριετίας, συνολικής αξίας
ίσης µε την αξία της σύµβασης. Προσκόµιση καταλόγου µε τις πωλήσεις του συγκεκριµένου ή παροµοίων καινούριων οχηµάτων στο δηµόσιο ή
σε ιδιώτες. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από
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την αρµοδία αρχή ή τιµολόγια πώλησης του οικονοµικού φορέα, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε βεβαίωση του αγοραστή ή
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα.
Θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει / αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού
2.2.7
Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Συµµόρφωση µε τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας τα οποία απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
2.2.8
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα
σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της
νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
2.2.9
Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3
και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση,
µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ7 καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7
και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος 1.8
Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών9
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός
οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρειµόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα10 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.11
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται
χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα 12
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1
έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη
σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201613.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση
(παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 )14.
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.415.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή
έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε
οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν16.
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•
οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από
την υποβολή τους,
•
οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών17. Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.18
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Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης και την αναθέτουσα αρχή,
Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισµού, Μέρος IV Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές
δηλώσεις.
8
Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη ∆ιαδικτυακή
Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.grΠρβλ και το ∆ιορθωτικό (Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης
Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Προµήθειας , µε το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήµατα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσηµο ελληνικό κείµενο του
Εκτελεστικού Κανονισµού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό ∆ιορθωτικό στην ακόλουθη διαδροµή https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML /?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
9
Πρβλ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52Α’).
10
Πρβλ. άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017.
11
Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονοµικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα
να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
12
Για τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών µέσων, πρβλ και το µε αρπρωτ 2210/19-04-2019 (Α∆Α : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ) έγγραφο της
ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
13
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016.
14
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
15
Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη ∆ιακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους αποκλεισµού
της εν λόγω παραγράφου. Συµπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016.
16
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
17
Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν.
4605/2019.
18
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων
συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την
υποβλή του19.
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.220 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του21
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονοµικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των εταίρων εκδίδεται από
το Γ.Ε.Μ.Η., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατοµικές επιχειρήσεις) δεν προσκοµίζουν
πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς
αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων22.
γ)Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι
πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού23
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικα µπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσηµες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιµες µέσω του
επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2.Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας)
προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς
που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό
και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.24
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η
παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει
να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν,
οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις
της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες (βλ. και σηµείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόµου
4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν
από τους διαγωνιζόµενους.
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι οικονοµικοί φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία
να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016,
προκειµένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται µαζί µε τα υπόλοιπα
αποδεικτικά µέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, µέσω του υποσυστήµατος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου».
Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εµφανίζονται στο taxisnet.
Πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. Παράρτηµα XI Προσαρτήµατος Α ν. 4412/2016. Επισηµαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά περίπτωση, για τους
εγκατεστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά Επιµελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
Επισηµαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από
την υποβολή τους,25εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριµένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 : ο οικονοµικός φορέας που θα συνάψει
συµφωνητικό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την προηγούµενη τριετία, ίσο ή ανώτερο του
ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας.
Σε περίπτωση Οικονοµικών Φορέων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκοµίζονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις των ετών
που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και θα λαµβάνονται υπόψη τα ζητούµενα από την παρούσα,
οικονοµικά στοιχεία, για τα έτη που αυτές λειτουργούν .
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 : Προηγούµενη υλοποίηση συναφούς αντικειµένου συµβάσεων
(παράδοση όµοιων οχηµάτων), εντός της προηγούµενης τριετίας, συνολικής αξίας ίσης µε την αξία της σύµβασης. Προσκόµιση καταλόγου µε τις
πωλήσεις του συγκεκριµένου ή παροµοίων καινούριων οχηµάτων στο δηµόσιο ή σε ιδιώτες. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν µεν ο
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµοδία αρχή ή τιµολόγια πώλησης του
οικονοµικού φορέα, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό µε απλή δήλωση
του οικονοµικού φορέα.

▪

Θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει / αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού,

Β.5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου
2.2.7 : τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας τα οποία απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές –ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά
την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας
αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις
λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα προβλεπόµενα, κατά τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και
εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόµιµη
σύσταση, µεταβολές και εκπροσώπηση του οικονοµικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του οικονοµικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος,
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών
του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους26 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την
έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο
κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον
οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών
που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9.Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον
σκοπό αυτό.27
2.3
Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1
Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά: βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, η
οποία εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ
1

Ωφέλιµο Φορτίο

2

Ισχύς και Ροπή
καυσαερίων

3
4
25
26
27

100-120

6,00

100-120

5,00

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

Σύστηµα πέδησης

100-120

4,00

στρέψης

κινητήρα,

εκποµπή

Πρβλ.παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 7 α σηµείο αδ’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσµευση θα µπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ
προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο µέσο
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5

Σύστηµα αναρτήσεων

100-120

4,00

6

Καµπίνα οδήγησης

100-120

4,00

7

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός

100-120

3,00

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
8

Κιβωτάµαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής.

100-120

10,00

9

Υδραυλικό σύστηµα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό
σύστηµα

100-120

10,00

10

Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο φορτίο

100-120

10,00

11

Σύστηµα ανύψωσης κάδων

100-120

6,00

12

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός

100-120

4,00

100-120

5,00

100-120

10,00

100-120

10,00

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100

ΓΕΝΙΚΑ
13

Εκπαίδευση προσωπικού

14

Εγγύηση
καλής
προστασία

15

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξηΧρόνος παράδοσης ζητούµενων ανταλλακτικών –
Χρόνος ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος
αποκατάστασης

16

Χρόνος παράδοσης

λειτουργίας

-

αντισκωριακή

2.3.2
Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς28.
Η βαθµολόγηση - αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης πραγµατοποιείται µε την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή ως προς
τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ως προς τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε
συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής προσφοράς κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον τύπο:
υ=σ1 .Κ1+σ2 .Κ2+……+σν .Κν (τύπος 1)
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:
σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)
Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την συγκριτική τιµή προσφοράς, από τον τύπο:

Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των ανωτέρω κριτηρίων απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται
της περαιτέρω διαδικασίας.
2.4
Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1
Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Ιτης ∆ιακήρυξης , για το σύνολο της προκηρυχθείσας
ποσότητας της προµήθειας .
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την
προσφορά τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο
28

Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία, και την
λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

11

τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα
προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση
προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2.Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής
Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις
τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση
απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και
τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα29, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf].Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο οικονοµικός φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή
αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , µε την επιφύλαξη των
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου.
Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του
Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης.30
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά
από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα
οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι,
ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση
από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να
υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3
Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν31: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας :
Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, ο οικονοµικός φορέας προτείνεται να χρησιµοποιήσει το αναρτηµένο από την
αναθέτουσα αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παραγάγουν την απάντηση
τους σε µορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σηµειώνεται το εξής:Το αρχείο PDF
παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό
εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το
περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. GoogleChrome,ή από εξειδικευµένο λογισµικό όπως π.χ.CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σµου, ο οικονοµικός φορέας µπορεί να
προσφεύγει απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd)
να δηµιουργεί το EΕΕΣ, να συµπληρώσει µε ευθύνη του όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
29

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 56902/215/2017.
Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 56 παρ. 4 του ν. 4609/2019
31
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
30
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συµπληρώσει τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώσει σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψει ψηφιακά και να το υποβάλλει στο
σχετικό δ/σµό.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική
υποβολή. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην
ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το
κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Ιτης ∆ιακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα
2.4.4
Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω :
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.32
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο
“οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα
µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα ΙΙΙτης παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.]
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης33.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν αναπροσαρµόζονται
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β)
δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης
2.4.5
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της διενέργειας
του διαγωνισµού Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε
αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης
µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο
συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την
εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε
αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους
οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6
Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών
συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,34
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι
αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους
όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης.
3.
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών35
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού),
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
ο
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 30-10-2020 και ώρα 10:00 π.µ.
ο
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα
αρχή

32

33
34
35

Πρβλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια η σχετική µονάδα π.χ. ανθρωποώρες
κ.α.
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (άρθρο 16)
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2
Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου36.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθµολόγηση µόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνονται σύµφωνα µε τα σχετικώς
προβλεπόµενα στον ν.4412/201637 και τους όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών
δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, µε βάση
τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο ,µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή38 προς έγκριση.
Τα αποτελέσµατα των εν λόγω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες, µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων39. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
[Επισηµαίνεται ότι η εκτίµηση και τα σχετικά αιτήµατα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά µε το αν µία προσφορά
φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε
του αποφαινοµένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. Σε κάθε
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά µε τις ασυνήθιστα χαµηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ
µέρους των προσφερόντων ενσωµατώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση]
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων
προσφερόντων η ανάθεση γίνεται : στην προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή.
Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια τιµή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών
φορέων. [Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα της κλήρωσης ενσωµατώνονται οµοίως στην ως κατωτέρω απόφαση]
Τα αποτελέσµατα του εν λόγω σταδίου («Οικονοµική Προσφορά») επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος
ΕΣΗ∆ΗΣ, στους προσφέροντες µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως
άνω σταδίου40. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί µία προσφορά, εκδίδεται µια απόφαση, µε την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσµατα όλων των σταδίων, ήτοι ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς.41
3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται
στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή
αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του τους, κατά
τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών42. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό
µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει
εντός της προθεσµίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα
αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις
αρµόδιες αρχές43

36

Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”.
37
Πρβλ. παρ. 13 του άρθρου 86 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του ν.4608/2019.
38
µέσω του πιστοποιηµένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ.
39
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
40
Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4, περ. α του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
41
Πρβλ. άρθρο 100 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33, παρ. 4, περ. β του άρθρου 33 του ν.4608/2019.
42
Σύµφωνα µε το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν µε το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και
αε του ν. 4605/2019.
43
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
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Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5
εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.44
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά45 λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής
σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός
ανάδοχος είχε δηλώσει µε
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του46.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης,
η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, στο οποίο
αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα ανωτέρω47 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3
Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά48, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του
συστήµατος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους
προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον
απαιτείται,
και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα
από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 49. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού,θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες50 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά51.
3.4
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης
της αναθέτουσας αρχής52 η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε
ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου
οικονοµικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της
συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης53.
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Πρβ. οµοίως ως ανωτέρω, άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3.
Πρβ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. Επισηµαίνεται ότι η
απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο: α) στην περίπτωση που απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, µετά
τον έλεγχο αυτής και τη διαπίστωση της ορθότητάς της από την Επιτροπή διαγωνισµού, και β) στην περίπτωση που δεν απαιτείται η
υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την
άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 13 σηµείο δ’ του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά54 µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του
διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή
ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών55
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά
οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη
ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, η
οποία διαπιστώνεται µε απόφαση της ΑΕΠΠ µετά από άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν
κωλύεται η σύναψη της σύµβασης εάν υποβλήθηκε µόνο µία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι.56
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά
µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ.
365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ.
365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των
ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της
προσφυγής
Η Αρχή επιλαµβάνεται αποκλειστικά επί θεµάτων που θίγονται µε την προσφυγή και δεν µπορεί να ελέγξει παρεµπιπτόντως όρους της
διακήρυξης ή ζητήµατα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας57
Σε περίπτωση συµπληρωµατικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόµενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την συζήτηση
της προσφυγής και κοινοποιείται αυθηµερόν στον προσφεύγοντα µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό µε
οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Υποµνήµατα επί των απόψεων και της συµπληρωµατικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται µέσω
της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ έως πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.58
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.59
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και
της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον
του αρµοδίου δικαστηρίου 60. ∆ικαίωµα άσκησης των ίδιωνενδίκων βοηθηµάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή
την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήµατα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συµπροσβαλλόµενες µε την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της
αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση
της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούµενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής61. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί
διαφορετικά62.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
3.5
Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει, αιτιολογηµένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους
όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή
η παράλειψη.
4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης,)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5.
στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης . Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙV της ∆ιακήρυξηςκαι τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 63
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
54

55

56
57

58
59

60
61
62
63

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”.
Πρβλ. άρθρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 4605/2019.
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 43
παρ. 43 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Π∆ 39/4.5.2017 – Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έως 3 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
Εδάφιο πέµπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
4.2
Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός
Κώδικας.
4.3
Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς
τους.
4.3.2 Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1
περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η
τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό
Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του
ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
ν. 4412/2016 .64
4.5
Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της65
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου
221 του ν. 4412/16.
4.6
∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης66
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και,
ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
5.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1
Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των
υλικών
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201667, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως
βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)68
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής
σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201669
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε
συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)70 .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2
Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος71 από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά
ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,

64
65
66
67
68
69

70

71

Πρβλ. άρθρο 130 ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν. 4496/2016
Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 3 έβδοµο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της
ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών
της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισµός του χρόνου, τρόπου υπολογισµού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτοµερειών
εφαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016.
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5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο72 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που
παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του
αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου,
κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη της ένωσης.
5.3
∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων73
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού
φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’
εφαρµογή των συµβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη
άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο όργανο, ύστερα
από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
5.4
∆ικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης ,
επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/201674. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόµενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1
Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1.Οανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά όπως ορίζεται σύµφωνα µε τη µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και µέσα στον
καθορισµένο από την εκάστοτε σύµβαση χρόνο.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε πέντε (5) µήνες.
Τα έξοδα µεταφοράς των ειδών στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αµαξοστάσιο του ∆ήµου θικτο και χωρίς ζηµιές.
Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει στο αµαξοστάσιο της Υπηρεσίας µε ευθύνη του προµηθευτή για την µεταφορά και την ασφάλειά του,
απαλλαγµένο από τέλη ταξινόµησης, εφορίας και τελών κυκλοφορίας .
Το απορριµµατοφόρο τελικά θα παραδοθεί µε πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του ∆ήµου, εκτός από ασφάλιση. Ο ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο ∆ήµος θα παρέχει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί, τα δε έξοδα για τον λόγο αυτό θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον
τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος.
Η τελική αυτή παράδοση θα ολοκληρωθεί σε διάστηµα ενός (1) µηνός µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από την επιτροπή.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση
των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα
ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή
παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
6.2
Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β
του άρθρου 221 του Ν.4412/1675σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών
γίνεται µε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους: µακροσκοπικό έλεγχο-πρακτική δοκιµασία-χηµική-µηχανική εξέταση(
εργαστηριακή εξέταση).
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού µε
παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η
πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή
δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
72
73
74
75

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Πρβλ. άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.
Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύµβασης προµήθειας συγκροτείται τριµελής ή
πενταµελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για
όλα τα θέµατα παραλαβής του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, προβαίνοντας, σε µακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και
επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειµένου της σύµβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύµβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου µπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθµια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής µε τις παραπάνω
αρµοδιότητες”
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Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2.Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήµατος θα γίνει από την επιτροπή µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγγραφη ειδοποίηση
του προµηθευτή για παράδοσή του σε κατάσταση λειτουργίας.Πριν από την παραλαβή θα έχει εκδοθεί και υποβληθεί η έγκριση του
συγκεκριµένου τύπου του οχήµατος από τον αρµόδιο φορέα.
Αυτή θα γίνει µετά την παράδοση του οχήµατος και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του παραλαµβανοµένου
υπό προµήθεια οχήµατος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών του.
Σε περίπτωση που µέρος, υποσύνολο ή σύνολο του προσφεροµένου οχήµατος, παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προµηθευτή
χωρίς καµία επιβάρυνση της . Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζηµιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ηµερολογιακές
ηµέρες.
Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα
συµφέροντα αυτού τρόπο.
Μετά την προσωρινή παραλαβή άµεσα γίνεται η οριστική παραλαβή µε την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής
(ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το αποφαινόµενο όργανο του ∆ήµου.
Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής του
∆ήµου µέσα 30 ηµέρες από την προσωρινή παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο εφόσον
παρέλθουν οι 30 ηµέρες µετά από ειδική ενόχληση του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού
πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ήµο και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο
από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται
προς τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει τα
υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού,
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την
σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν
ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω
επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν.
4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3
Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου
οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσµης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.4
Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της οριστικής παραλαβής αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν µπορεί να
είναι µικρότερος από δυο (2) έτη. Επίσης θα δηλωθούν λεπτοµερώς από τον προσφέροντα οι καλύψεις που προσφέρει η προσφερόµενη
εγγύηση µε σαφή διαχωρισµό κατά περίπτωση σε µηχανικά µέρη, αµάξωµα, υπερκατασκευή, βαφή, αντισκωριακή προστασία, κλπ.
Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει
κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής,
προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’
όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύµβασης.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της
σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική
κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανο.
6.8
Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα για ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται
στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοςπτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.8.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους,
κατά σειρά, µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης).
Λευκάδα
09-2020
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου, τεχνικές προδιαγραφές της Σύµβασης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9
Προϋπ
Πηγή
Χρήση

150.000,00 €
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
2020

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας
χωρητικότητας 12m3, το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (σχετικό έγγραφο επιχορήγησης µε
Α∆Α:Ψ∆ΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6).
Η ενίσχυση του υφιστάµενου στόλου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, µε την προτεινόµενη προµήθεια, θα προσδώσει τα µέγιστα, καθώς
αποσκοπεί στον εκσυγχρονισµό, τη βελτιστοποίηση και την αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας, ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόµενες
υπηρεσίες προς τους δηµότες.
Η ανάγκη υλοποίησης της προµήθειας επιβεβαιώνεται από διάφορους παράγοντες, κυρίως από την παλαιότητα των περισσότερων
απορριµµατοφόρων του ∆ήµου, η οποία επιφέρει επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση συντήρησης, αύξηση του χρόνου παραµονής στα
συνεργεία, αύξηση κατανάλωσης καυσίµων και εκποµπών καυσαερίων, κ.α. Ως εκ τούτου η υλοποίηση της προµήθειας καθίσταται
επιβεβληµένη και αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισµών.
Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής και θα παραδοθείπλήρως
συναρµολογηµένο και µε την σχετική υπερκατασκευή, έτοιµο προς λειτουργία.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης της εν λόγω προµήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%). Η χρηµατοδότηση προέρχεται από την επιχορήγηση του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική
ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς
απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών».
O ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία. Κριτήριο κατακύρωσης θα αποτελέσει η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τεχνικής προσφοράς- τιµής.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας ακολουθούν:
1)
Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
2)
Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και
ισχύει σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”.
3)
Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις”.
4)
Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
5)
Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6)
Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 “∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/τ. Α’/12-03-2012).
7)
Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8)
Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων”.
9)
Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές).
10)
Tο Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
11)
Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις”, άρθρο 5.
12)
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/τ. Β΄/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”.
13)
Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε θέµα “Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)”.
14)
Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις”.
15)
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ-∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)”.
16)
Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
17)
Το Π∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” (από 1/1/2017).
18)
Της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης».
19)
Της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
20)
Την µε αριθµ. πρωτ. : 83448/22-11-2019 απόφαση Υπ. Εσωτερικών για επιχορήγηση ∆ήµων µέσω του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών
οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών».
21)
Την αριθµ. 445/18-12-2019 (Α∆Α : 6Ω40ΩΛΙ-ΤΑΠ) απόφαση ∆.Σ. Λευκάδας για αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 150.000,00 ευρώ
στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»
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για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
22)
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 03/06/2020
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 03/06/2020

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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Προϋπ
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150.000,00 €
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
2020

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή έχει σκοπό να καθορίσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος µε
σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων τύπου πρέσας 12 m3µε σύστηµα ανύψωσης κάδων.
Το προσφερόµενο όχηµα, θα αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή, θα είναι κατάλληλο για φόρτωση απορριµµάτων, θα είναι
κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την ισχύουσα Νοµοθεσία, θα πρέπει να είναι ευφήµως γνωστού κατασκευαστή,
τελευταίας τεχνολογίας και διαδεδοµένο στην Ελληνική αγορά.
Το όχηµα θα πρέπει να παραδοθεί µε όλα τα πιστοποιητικά ISO, CE του κατασκευαστή, πιστοποίηση ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης για
τους µηχανισµούς που προβλέπεται (π.χ. ανυψωτικοί µηχανισµοί), έγκριση τύπου όπου απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία για κάθε όχηµα
(πλαίσιο, υπερκατασκευή ή και τµήµα αυτών), καθώς και ΚΤΕΟ σε ισχύ για όσα οχήµατα προβλέπεται να το διαθέτουν.
Για την τελική παραλαβή του οχήµατος απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση από τον ανάδοχο όλων των απαραίτητων εγγράφων για
την έκδοση των προβλεπόµενων αδειών κυκλοφορίας και χρήσης του οχήµατος. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες δεν θα
γίνει παραλαβή του οχήµατος. Η άδεια θα εκδοθεί µε ενέργειες και έξοδα του αναδόχου.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτήν την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους γενικά αποδεκτούς
κανόνες της καλής τεχνικής και σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, και την ισχύουσα νοµοθεσία στην κατηγορία αυτή των
απορριµµατοφόρων.
Όλοι οι όροι είναι απαράβατοι, εκτός εάν αναφέρονται ως «επιθυµητοί» ή «κατά προτίµηση» (σε αυτή τη περίπτωση οι αποκλίσεις είναι
αντικείµενο αξιολόγησης µόνο και όχι απόρριψης της προσφοράς).
Όπου ορίζεται τιµή αναφοράς (η οποία δεν συνοδεύεται από λεκτικά όπως τουλάχιστον ή κατά µέγιστο, το πολύ, κλπ) η επιτρεπτή απόκλιση
είναι 5%(και σε αυτή τη περίπτωση οι αποκλίσεις είναι αντικείµενο αξιολόγησης µόνο και όχι απόρριψης της προσφοράς), ενώ γίνονται δεκτές
και οποιεσδήποτε θετικές αποκλίσεις, οι οποίες είναι προς όφελος της Υπηρεσίας. Επίσης γίνονται δεκτές και αποκλίσεις στον εξοπλισµό ή στα
αναφερόµενα υλικά ή στα διάφορα συστήµατα εφόσον πρόκειται για ισοδύναµο ή ανώτερο εξοπλισµό, ισοδύναµα ή ανώτερα υλικά, ισοδύναµα
ή ανώτερα συστήµατα αντίστοιχα.
ΠΛΑΙΣΙΟ
Το πλαίσιο θα είναι κατάλληλο για κατασκευή απορριµµατοφόρου (αποκοµιδή και µεταφορά απορριµµάτων), το οποίο να βεβαιώνεται από την
κατασκευάστρια εταιρία του σασί ή από τον αντιπρόσωπό της στην Ελλάδα, θα είναι καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής.
Ο τύπος πλαισίου οχήµατος θα είναι 4x2.Το συνολικό µικτό φορτίο θα είναι περίπου 16 tn.Το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο πρέπει να
προκύπτει από τους καταλόγους των κατασκευαστικών οίκων ή των αντιπροσώπων τους, όπως και το ίδιο νεκρό βάρος του πλαισίου µε την
καµπίνα οδήγησης, το δε βάρος της υπερκατασκευής µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων από όµοιο κατάλογο ή περιγραφή του κατασκευαστή
της.
Το πλαίσιο του οχήµατος θα είναι σταθερό και άκαµπτο το δυνατό κατά τη φόρτωση και θα αποτελείται από διαµήκεις δοκούς που να
συνδέονται µεταξύ τους µε ικανό αριθµό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει απαιτούµενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% µεγαλύτερο του
ανώτερου επιτρεποµένου. Θα φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως εµπρός.
Το ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, για την µεταφορά συµπιεσµένων απορριµµάτων βάρους 450
kgr/m3τουλάχιστον, ανάλογα µε την σύνθεση των απορριµµάτων. Για τον σκοπό αυτό θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόµενους αναλυτική
µελέτη κατανοµής φορτίων.
Η ικανότητα του πλαισίου οχήµατος σε ωφέλιµο φορτίο απορριµµάτων θα είναι τουλάχιστον 5,4 tnανάλογα µε την σύνθεση των απορριµµάτων.
Ως ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο αφαίρεση του ιδίου νεκρού
βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό (οδηγός και δυο εργάτες), το βάρος του καυσίµου, του λιπαντικού
ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η κενή απορριµµάτων υπερκατασκευή µε το µηχανισµό ανύψωσης κάδων και
όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος).
Για την πολύ καλή ευελιξία του οχήµατος λόγω συνωστισµένων παρκαρισµένων αυτοκινήτων αλλά και στενότητας των δρόµων που υπάρχουν
στο οδικό δίκτυο αποκοµιδής, οι διαστάσεις θα είναι οι µικρότερες δυνατές, θα προτιµηθεί µεταξόνιο από 3.900 έως 4.200 mm και αντίστοιχη
ακτίνα στροφής.
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Το αυτοκίνητο θα φέρει υποχρεωτικά πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
Κ.Ο.Κ., θα είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά σώµατα, ηχητικά σήµατα και ηχητικό
σύστηµα επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό,δύο περιστρεφόµενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή εργασία, οθόνη για
την παρακολούθηση των εργασιών από το θάλαµο οδήγησης που θα παίρνει εικόνα από έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV)
(τοποθετηµένη στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής), κ.λπ. Επίσης επί του οχήµατος εξωτερικά θα υπάρχει, σε ευχερή και ασφαλή θέση,
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χώρος αποθήκευσης (ντουλάπι) µε κλειδαριά, αντίστοιχων διαστάσεων για την αποθήκευση των παρελκόµενων (πλάκες τεφλόν, τάκοι
ακινητοποίησης, ιµάντες, κλπ)
Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και
η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό, πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µε τρόπο σαφή και υπεύθυνο, τα τεχνικά
στοιχεία και οι πληροφορίες που ζητούνται για το πλαίσιο, όπου υποχρεωτικά θα περιλαµβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
•
Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου και τύπος
•
Μεταξόνιο

•
•
•
•
•
•

Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
Βάρη πλαισίου
Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSSWEIGHT)
Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού.
Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο, η χωρητικότητα δοχείου καυσίµου (ρεζερβουάρ) πετρελαίου
Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαίου (Diesel), τετράχρονος τουλάχιστον 6/κύλινδρος, υδρόψυκτος, µε σύστηµα ψυχόµενης υπερπλήρωσης (turbo intercooling)ή οποιοδήποτε άλλο σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας, που αφορά τον έλεγχο και την λειτουργία του κινητήρα ισχύος
τουλάχιστον 230 ΗΡ, µετρούµενη κατά DIN, σύµφωνα µε τις οδηγίες τις ΕΕ που ισχύουν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και µέγιστης
αναπτυσσόµενης ροπής τουλάχιστον 900 Nm. Η χωρητικότητα του κινητήρα θα είναι τουλάχιστον 5.000 cc.
Είναι επιθυµητό η ροπή στρέψης να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη στις χαµηλότερες δυνατές στροφές του κινητήρα και να παραµένει επίπεδη
στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος στροφών.
Θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύµφωνος µε τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε (όπως ισχύουν) για τις εκποµπές καυσαερίων EURO
6 (ή νεώτερης που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού), καθώς και για το επίπεδο του θορύβου.
Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται θα γίνεται στο άνω ή στο κάτω µέρος, µεταξύ του θαλάµου οδηγήσεως και της κιβωτάµαξας, µε
µονωµένη σωλήνα εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.
Η διάταξη των φίλτρων αέρος πρέπει να είναι κατάλληλη για την προστασία του από συνεχή παρουσία σκόνης και αιωρούµενων στερεών
σωµατιδίων στο περιβάλλον εργασίας του.
Θα διαθέτει περιοριστή ταχύτητας, ρυθµιστή ταχύτητας (Cruisecontrol) και όλες τις διατάξεις για την διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και
έγκαιρης προειδοποίησης για περιπτώσεις κινδύνου βλάβης.
Όλα τα εξαρτήµατα που έχουν ανάγκη συχνής επιθεώρησης ή αντικατάστασης θα βρίσκονται σε προσιτό για τους τεχνίτες σηµείο.
Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα τεχνικά στοιχεία και οι πληροφορίες που
ζητούνται για τον κινητήρα του οχήµατος, όπου υποχρεωτικά θα περιλαµβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
1.
Τύπος/κατασκευαστής.
2.
Η πραγµατική ισχύς/αριθµός στροφών λειτουργίας.
3.
Ροπή στρέψεως (max) /αριθµός στροφών.
4.
Καµπύλες µεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό των στροφών (επίσηµα διαγράµµατα
κατασκευαστή).
5.
Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
6.
Αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, κυλινδρισµός
Να δοθεί περιγραφή του συστήµατος αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
Το σύστηµα µετάδοσης κίνησης, για την µικρότερη δυνατή φθορά του κιβωτίου κατά τις αλλαγές ταχυτήτων, πρέπει να είναι τουλάχιστον
αυτοµατοποιηµένο και να διαθέτει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες εµπροσθοπορείας και µία (1) οπισθοπορείας.
Η µετάδοση της κίνησης από τον κινητήρα στους οπίσθιους κινητήριους τροχούς θα γίνεται διαµέσου του κιβωτίου ταχυτήτων, των διαφορικών
και των ηµιαξονίων.
Θα φέρει διαφορικό και ηµιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων, αποκλειόµενης της χρησιµοποιήσεως αποµιµήσεων,
ισχυρής και δοκιµασµένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την καλή και ασφαλή λειτουργία του οχήµατος και να είναι κατάλληλα, σε συνεργασία
µε το κιβώτιο ταχυτήτων, για ανάβαση µε πλήρες φορτίο σε κλίση δρόµου τουλάχιστον 15% και συντελεστή τριβής 0,6. Επίσης, υποχρεωτικά θα
φέρει σύστηµα κλειδώµατος του διαφορικού (µπλοκέ) στον πίσω άξονα, για υψηλή πρόσφυση κατά την εκκίνηση σε αντίξοες συνθήκες (π.χ.
ολισθηρό έδαφος, χειµερινές συνθήκες οδοστρώµατος) µε αποτέλεσµα την υψηλή οδηγική συµπεριφορά και κυκλοφοριακή ασφάλεια κατά τις
διαδροµές σε µη ασφαλτοστρωµένους δρόµους.
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη αντιολισθητικού συστήµατος (σύστηµα ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης - ElectronicStabilitySystem – ESP),
ώστε το όχηµα να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες (καιρικές, κατάσταση οδικού δικτύου,
πρόσβαση στο χώρο διάθεσης, κλπ) που επικρατούν κατά καιρούς στην περιοχή.
Θα φέρει εργοστασιακά τοποθετηµένο δυναµολήπτη (Ρ.Τ.Ο.), κατάλληλο για την λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος της υπερκατασκευής.
Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εγγύησης πάθουν ζηµιά το διαφορικό ή το κιβώτιο ταχυτήτων, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να το
επισκευάσει ή αντικαταστήσει µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να είναι περισσότερο από δεκαπέντε µέρες.
Ο συµπλέκτης πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ξηρού τύπου, ανταποκρινόµενος απολύτως στις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας των
οχηµάτων. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του και το υλικό τριβής του συµπλέκτη, το οποίο υποχρεωτικά δεν πρέπει να περιέχει αµίαντο,
ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και την υγεία του προσωπικού.
Να περιγραφεί το σύστηµα µετάδοσης κίνησης.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχηµα και τους επιβαίνοντες. Το σύστηµα πεδήσεως να εξασφαλίζει απόλυτα την
ασφαλή πέδηση µε πλήρες φορτίο, να είναι κατασκευασµένο µε άριστα υλικά και ικανής αντοχής (ανεξάρτητου διπλού κυκλώµατος
πεπιεσµένου αέρα ή άλλου τύπου αντίστοιχης ικανότητας), ώστε να εγγυώνται τη µακροχρόνια καλή λειτουργία και να ενεργεί µπρος και πίσω
σε δισκόφρενα. Θα επενεργεί σε όλους τους τροχούς για αποτελεσµατικό φρενάρισµα του φορτηγού σε κάθε περίπτωση.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ABS), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και
σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα το φορτίο EBD (ElectronicBrakeforceDistribution) ή σύστηµα αντίστοιχου τύπου.
Είναι επιθυµητό να φέρει δευτερεύον σύστηµα πέδησης (µηχανόφρενο), το οποίο θα υποβοηθά το κυρίως σύστηµα πέδησης του οχήµατος. Με
το σύστηµα αυτό θα αυξάνεται η ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κεκλιµένο έδαφος και θα βελτιώνεται ο έλεγχος του οχήµατος µε πλήρες
φορτίο.
Θα φέρει συστήµατα συγκράτησης του οχήµατος σε ανωφέρεια (HillHolder) και αυτόνοµης πέδησης σε περίπτωση επικείµενης σύγκρουσης
(Emergency Brake).
Το χειρόφρενο θα επενεργεί στους οπίσθιους τροχούς µε πνευµατική µετάδοση και θα είναι ικανό να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήµατος σε
περίπτωση απώλειας αέρα.
Το υλικό τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
Να περιγραφεί το σύστηµα πέδησης πλήρως και να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Το σύστηµα διεύθυνσης θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες (1992/62 ΕC ή και νεότερη τροποποίησή
της). Το τιµόνι θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος του οχήµατος, µε µεγάλο εύρος ρυθµίσεων και θα µπορεί να έρθει σχεδόν σε κάθετη θέση για
βολική επιβίβαση και αποβίβαση.
Θα πρέπει να προσκοµισθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήµατος (να συνοδεύεται µε διάγραµµα και διαστάσεις και
να εµφαίνεται το όχηµα στη στενότερη δυνατή καµπύλη). Η ακτίνα στροφής του οχήµατος πρέπει να είναι η µικρότερη δυνατή.
ΑΞΟΝΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Το πλαίσιο θα είναι 2 αξόνων. Ο τύπος της ανάρτησης του εµπρόσθιου και πίσω άξονα θα είναι χαλύβδινες ή µε αερόσουστες
(airsuspension) ή συνδυασµό αυτών. Το σύστηµα ανάρτησης θα είναι στιβαρής κατασκευής, µε όλα εκείνα τα απαραίτητα κατασκευαστικά
στοιχεία για ισχυρή, ασφαλή και αποτελεσµατική ανάρτηση.
Η κίνηση θα µεταδίδεται στους οπίσθιους τροχούς (4Χ2). Ο εµπρόσθιος άξονας θα είναι ο διευθυντήριος και θα φέρει µονά ελαστικά επίσωτρα
ενώ ο οπίσθιος θα είναι ο κινητήριος και θα φέρει διπλά ελαστικά επίσωτρα.
Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης (σύµφωνα µε την Οδηγία
1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).
Επιθυµητό είναι το όχηµα να διαθέτει σύστηµα περιορισµού ολίσθησης τροχών (ASR) ή αντίστοιχο, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών στους
τροχούς λόγω µειωµένης πρόσφυσης.
Η πραγµατική φόρτωση των αξόνων του οχήµατος µε πλήρες φορτίο, περιλαµβανοµένων όλων των µηχανισµών της υπερκατασκευής,
εργατών, καυσίµων, εργαλείων, ανυψωτικών κάδων, κλπ, δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο κατ’ άξονα
συνολικά για το πλαίσιο.
Το όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (κατασκευής του τελευταίου εννιαµήνου από την ηµεροµηνία παράδοσης), ακτινωτού τύπου
(radial), χωρίς αεροθάλαµο (tubeless), πέλµατος ασφάλτου ή ηµιτρακτερωτό, σύµφωνα µε την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση
αυτής και να ανταποκρίνονται στους κανονισµούς ETRTO (EuropeanTireandRimTechnicalOrganization) και να είναι εύφηµης κατασκευάστριας
εταιρείας.
Οι άξονες, οι αναρτήσεις και τα ελαστικά θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και ευρωπαϊκές οδηγίες.
Να δοθούν µε σαφή τρόπο, ο κατασκευαστής και όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τύπος, διαστάσεις κλπ) των αξόνων και αναρτήσεων καθώς και
όλα τα απαραίτητα στοιχεία των ελαστικών (σύµφωνα µε την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής).
ΚΑΜΠΙΝΑ (ΘΑΛΑΜΟΣ) Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
Ο θάλαµος οδήγησης, θα είναι προωθηµένης οδήγησης, ανακλινόµενος υδραυλικά για εύκολη πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα, ισχυρής
κατασκευής, χαλύβδινος, µονωµένος έναντι της θερµότητας και του θορύβου µε µεγάλη γωνία ανοίγµατος πόρτας, που επιτρέπει την άνετη
πρόσβαση. Η έδραση του θαλάµου οδήγησης επί του πλαισίου θα γίνεται µέσω αντιδονητικού συστήµατος.
Θα διαθέτει τους απαραίτητους θερµαινόµενους και ηλεκτρικά χειριζόµενους καθρέπτες, για τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο του οχήµατος όσο
και του οδοστρώµατος σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες όπως ισχύουν.
Θα διαθέτει ανεµοθώρακα πανοραµικού τύπου από κρύσταλλα ασφαλείας τύπου SECURIT, TRIPLEX ή παρόµοιου τύπου ασφάλειας,
σύµφωνα µε τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πλευρικά παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας που θα προσφέρουν άριστη
ορατότητα.
Τα παράθυρα θα ανοιγοκλείνουν ηλεκτρικά. Θα διαθέτει σύστηµα εξαερισµού και θέρµανσης µε κατάλληλο σύστηµα αεραγωγών για
οµοιόµορφη κατανοµή θερµότητας, καθώς και για την αποθάµβωση του ανεµοθώρακα και των πλευρικών παραθύρων µε ρυθµιζόµενες
παροχές.
Το κάθισµα του οδηγού θα είναι ανατοµικό, θα διαθέτει αερανάρτηση και δυνατότητα ρύθµισης κατά µήκος και καθ' ύψος, ρυθµιζόµενη πλάτη,
υποστήριγµα κεφαλής, ζώνες ασφαλείας τριών σηµείων και επένδυση από συνθετικό ύφασµα καθαριζόµενο, ιδιαίτερα ανθεκτικό στο χρόνο.
Επίσης στον θάλαµο θα υπάρχει κάθισµα δύο συνοδηγών.
Ο θάλαµος θα έχει πλήρες ταµπλό µε τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήµατα και θα διαθέτει εσωτερική επένδυση µε κατάλληλο
ανθεκτικό υλικό, ψηφιακό ταχογράφο, ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες δύο τουλάχιστον ταχυτήτων, εσωτερικά αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης,
δάπεδο καλυµµένο από πλαστικά πλενόµενα ταπέτα, σύστηµα θερµάνσεως µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη θερµαινόµενου
φρέσκου αέρα, σύστηµα ψύξης (A/Cair-condition) εργοστασιακά τοποθετηµένο, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη, αναπτήρας, ψηφιακό
ράδιο-cd µε κεραία και ηχεία, θήκες τοποθέτησης µικροαντικειµένων, ωρόµετρο λειτουργείας κινητήρα, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη
γιατην τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηµα ενός θαλαµίσκου σύγχρονου οχήµατος σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Η
µάσκα του οχήµατος στο εµπρόσθιο µέρος της καµπίνας πρέπει να ξεκλειδώνεται από το εσωτερικό του θαλάµου οδήγησης, προφυλάσσοντας
επαρκώς τα συστήµατα που βρίσκονται κάτω από αυτήν και απαγορεύοντας την εξωτερική πρόσβαση σε µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα.
Εξωτερικά θα υπάρχουν:
▪
Καθρέπτες εξωτερικοί κατά EEC και ΚΟΚ, ηλεκτρικά ρυθµιζόµενοι και θερµαινόµενοι καθώς και οριζόντιο για πλευρικό έλεγχο από
την πλευρά του συνοδηγού
▪
Εξωτερικό ηλιοσκίαστρο
▪
Λασπωτήρες στους µπροστινούς και πίσω τροχούς
▪
Πείρος ρυµούλκησης εµπρός
Επίσης θα είναι εφοδιασµένος µε φωτισµό σύµφωνα µε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας (φώτα, προβολείς, δείκτες πορείας, ανακλαστήρες,
καθρέπτες, ηχητικές συσκευές κ.λ.π).
Ο πίνακας οργάνων ελέγχου θα είναι σύγχρονος, εργονοµικά σχεδιασµένος και θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και όργανα
ελέγχου για την άνετη και άµεση παρακολούθηση της λειτουργίας του οχήµατος.
Ειδικότερα θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:
•
Ευφυή Ηλεκτρονικό ταχογράφο (km/h) σύµφωνα µε κανονισµό (ΕΕ) 165/2014.
•
Στροφόµετρο.
•
Όργανο ένδειξης θερµοκρασίας υγρού ψύξης µε προειδοποιητική λυχνία.
•
Όργανο ένδειξης στάθµης καυσίµων και προειδοποιητική λυχνία.
•
Όργανο ένδειξης πίεσης πεπιεσµένου αέρα (εµπρόσθιου-οπίσθιου άξονα).
•
Όργανο µέτρησης πίεσης λαδιού κινητήρα και ενδεικτική λυχνία.
•
Ενδείξεις λειτουργίας χειρόφρενου, συστήµατος ABS, βλάβης στο κύκλωµα φρένων, βλάβης του υδραυλικού τιµονιού, ενδεικτική λυχνία για
την ασφάλιση του θαλάµου οδήγησης στη θέση πορείας κλπ.
•
Ταχύµετρο.
•
Χιλιοµετρητή.
Η οθόνη του ταµπλό θα παρέχει όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και µηνύµατα, στην Ελληνική γλώσσα ώστε να γίνεται άµεσα αντιληπτή η
λειτουργική κατάσταση του οχήµατος για την αποφυγή βλαβών.
Εντός της καµπίνας του οδηγού θα υπάρχει, έγχρωµη οθόνη LCD, που θα συνεργάζεται µε την έγχρωµη κάµερα επισκόπησης (CCTV) και θα
βρίσκεται εντός του χώρου φόρτωσης των απορριµµάτων, µε ηχητική επικοινωνία των εργατών που θα βρίσκονται στο οπίσθιο µέρος του
οχήµατος µε τον οδηγό στην καµπίνα του οχήµατος µέσω του µικροφώνου της κάµερας και του µεγάφωνου στην οθόνη. Επίσης θα υπάρχουν
χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για το χειρισµό της οπίσθιας πόρτας της υπερκατασκευής και του µηχανισµού εκφόρτωσης.
Είναι επιθυµητό να υπάρχει µεταλλικό πλέγµα προστασίας των εµπρός και πίσω φώτων πορείας, για την ασφαλή τους λειτουργία.
Να γίνει περιγραφή του θαλάµου, των οργάνων, ενδεικτικών λυχνιών και των χειριστηρίων που υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης και να
αναφερθούν οι τυχόν επιπλέον ανέσεις που διαθέτει ο θάλαµος οδήγησης.
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Το απορριµµατοφόρο όχηµα εξωτερικά (πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα είναι χρωµατισµένο µε µεταλλικό ή ακρυλικό χρώµα σε δύο
τουλάχιστον στρώσεις µετά από σωστό πλύσιµο, απολίπανση, στοκάρισµα και αστάρωµα των επιφανειών, θα έχει πλήρη αντισκωριακή και
αντιδιαβρωτική προστασία µε υλικά και πάχη βαφής σύµφωνα µε τις σύγχρονες τεχνικές βαφής και τα ποιοτικά πρότυπα που εφαρµόζονται στα
σύγχρονα οχήµατα. Να δοθούν τα χαρακτηριστικά βαφής του οχήµατος.
Επίσης ο χρωµατισµός θα είναι ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες, θα προσδίδει άριστη εµφάνιση στο όχηµα και το χρώµα θα είναι λευκό, εκτός
από τα τµήµατα που καλύπτονται από έλασµα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου.
Οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορίζονται κατά την υπογραφή της τελικής σύµβασης σε εύλογο χρονικό διάστηµα και τις οποίες ο
Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αποδεχθεί, θα αναγράφονται και από τις δύο πλευρές του οχήµατος τα στοιχεία του ∆ήµου που θα
υποδειχθούν, ενώ περιφερειακά θα φέρει κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 cm.
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Γενικά
Η υπερκατασκευή θα είναι µε συµπιεστή απορριµµάτων τύπου πρέσας, θα αποτελείται από το κυρίως σώµα, την οπίσθια πόρτα και τον
ανυψωτικό µηχανισµό κάδων απορριµµάτων, κατάλληλο για κατά ΕΝ 840 κάδους απορριµµάτων, χωρητικότητας από 80 έως 1300 λίτρα. Θα
είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριµµάτων συσκευασµένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίµµατα
χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται µε φτυάρι κ.λπ., θα είναι κλειστού τύπου για την αθέατη αλλά και υγιεινή µεταφορά των απορριµµάτων
Γενικά, στα σηµεία της υπερκατασκευής που αναπτύσσονται ιδιαίτερες µηχανικές καταπονήσεις, δηλαδή αυξηµένες πιέσεις και τριβές, θα
πρέπει να είναι διαµορφωµένα ή ενισχυµένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας.
Ειδικότερα, για τα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις (όπως η χοάνη τροφοδοσίας και το
εσωτερικό δάπεδο του σώµατος), ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX 450 ή τύπου χάλυβα
µεγαλύτερης αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η ανθεκτικότητα της κατασκευής, λόγω της ιδιαιτερότητας του φορτίου (διαβρωτικά
χαρακτηριστικά), που προκαλεί πρόωρη οξείδωση, κυρίως στο πάτωµα της υπερκατασκευής του απορριµµατοφόρου.
Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης θα
προσφέρει απόσβεση κραδασµών, ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο αφαίρεσης και επανατοποθέτησης αυτής.
Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι. Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό του
οχήµατος πλαισίου και θα είναι πλήρως στεγανή.
Επίσης στο εµπρόσθιο και πλαϊνό µέρος της υπερκατασκευής, από την πλευρά του οδηγού θα φέρει θυρίδα, για τον καθαρισµό εσωτερικά,
λόγω της συσσώρευσης απορριµµάτων, όταν απαιτείται.
Ο χρόνος αυτόµατου κύκλου εκκένωσης των κάδων θα είναι µικρότερος από 1min.
Το όχηµα θα προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς χειρισµού, τόσο για χειρωνακτική (µε τα χέρια) όσο και για µηχανική(µε κάδους) αποκοµιδή.
Το ύψος χειρωνακτικής αποκοµιδής απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), σε συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501 θα είναι
τουλάχιστον 1 m. Το ύψος µηχανικής αποκοµιδής (µε κάδους) απορριµµάτων (από οριζόντιο έδαφος), θα είναι σε συµµόρφωση µε το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501.
Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του
αυτοκινήτου σε πορεία προς τα όπισθεν ή κατά τη διαδικασία εκκένωσης των κάδων.
Η υπερκατασκευή επίσης θα φέρει ανακλινόµενα, αντιολισθητικά και ισχυρά σκαλοπάτια στο πίσω µέρος του οχήµατος για την ασφαλή
µεταφορά δύο εργατών σε κατάλληλες προστατευόµενες θέσεις όρθιων (µε χειρολαβές συγκράτησης σε κατάλληλα σηµεία, φτερά και
λασπωτήρες στο όχηµα ώστε να µην ενοχλείται το προσωπικό φόρτωσης) (συµµόρφωση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1501, όπως ισχύει
σήµερα). Για τη διευκόλυνση των ελιγµών του οχήµατος, τα σκαλοπάτια να συµπτύσσονται.
Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα υπάρχει θέση για την τοποθέτηση µιας σκούπας, ενός φαρασιού και ενός φτυαριού για τυχόν απαιτούµενο
καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου.
Να αναφερθεί ο χρόνος εκκένωσης της υπερκατασκευής, να δοθεί το εργοστάσιο και η ηµεροµηνία κατασκευής της, καθώς και το βάρος της. Η
κατανοµή βαρών να είναι σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του πλαισίου.
Κυρίως σώµα υπερκατασκευής – Λεκάνη εναπόθεσης των απορριµµάτων – Οπίσθια θύρα
Το σώµα της υπερκατασκευής θα είναι από εξ' ολοκλήρου µεταλλικό χαλυβδοέλασµα, ικανού πάχους υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη
διάβρωση και κατάλληλα ενισχυµένο, κλειστό και θα φέρει µε άρθρωση πόρτα στο πίσω µέρος, έτσι ώστε τα απορρίµµατα να είναι τελείως
αθέατα ενώ η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισµένη. Θα υπάρχει µηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση
επισκευής.
Η χωρητικότητα του κυρίως σώµατος, δηλαδή του όγκου που καταλαµβάνουν τα συµπιεσµένα απορρίµµατα, εντός του κυρίως σώµατος, θα
πρέπει να είναι 12 m3και η χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης απορριµµάτων (χοάνη φόρτωσης), δηλαδή του όγκου σε νερό που
θεωρητικά µπορεί να δεχθεί η λεκάνη, δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 1,5 m3.
Ειδικότερα, για τα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις (όπως η λεκάνη εναπόθεσης
απορριµµάτων και το εσωτερικό δάπεδο του σώµατος), ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα πρέπει να είναι ειδικού αντιτριβικού τύπου HARDOX
450 ή τύπου χάλυβα µεγαλύτερης αντοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και η ανθεκτικότητα της κατασκευής, λόγω της ιδιαιτερότητας του
φορτίου (διαβρωτικά χαρακτηριστικά), που προκαλεί πρόωρη οξείδωση, κυρίως στο πάτωµα της υπερκατασκευής του απορριµµατοφόρου.
Το πάχος του δαπέδου του σώµατος θα είναι τουλάχιστον 4mm, το δε πάχος του κατώτερου τµήµατος της λεκάνης εναπόθεσης απορριµµάτων
θα είναι τουλάχιστον 5mm ενώ αυτό των κάτω πλευρικών τοιχωµάτων της λεκάνης τουλάχιστον 3mm.
Όλες οι συγκολλήσεις επί της υπερκατασκευής πρέπει να αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το µήκος των συνδεόµενων
επιφανειών ώστε να υπάρχει αυξηµένη αντοχή και καλή εµφάνιση. Τα πλευρικά τοιχώµατα και η οροφή να είναι κυρτής µορφής και τα πλευρικά
τοιχώµατα να είναι χωρίς ενδιάµεσες ενισχύσεις.
Εντός του σώµατος και σε όλο το µήκος του, θα κινείται η µεταλλική πλάκα εκφόρτωσης (σάρωσης) των απορριµµάτων, τουλάχιστον µε ένα
ισχυρό υδροστατικό κύλινδρο – διπλής ενέργειας και στεγανοποίηση περιµετρικά, έτσι ώστε να µην επιτρέπεται η είσοδος απορριµµάτων στο
εµπρόσθιο µέρος. Υποχρεωτικά η πλάκα αυτή, µε ανάλογη ηλεκτρονική ρύθµιση, µέσω της οθόνης πολλαπλών λειτουργιών στην καµπίνα του
οδηγού, θα µπορεί να µεταβάλλει τη σχέση συµπίεσης ανάλογα µε το είδος (π.χ. ανακυκλώσιµα ή οργανικά) των απορριµµάτων.
Στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώµατος, πρέπει να βρίσκεται η οπίσθια πόρτα, που µε υδραυλική ανύψωσή
της, µε ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων, πρέπει να επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριµµάτων. Το κλείσιµο της πόρτας αυτής πρέπει να
γίνεται απόλυτα στεγανά ώστε να µην εκρέουν υγρά απορριµµάτων, τόσο κατά την περισυλλογή, όσο και κατά την µεταφορά τους, ακόµη και
για απορρίµµατα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία.
Οι υδροστατικοί κυλίνδροι να βρίσκονται στις πλευρές του σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση
ελαστικού παρεµβύσµατος (εύκολααντικαταστάσιµο) σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας.
Το άνοιγµα της θύρας να µπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε µόνο από πίσω, ώστε να είναι ορατό το πεδίο
του κλεισίµατος της θύρας.
Η οπίσθια πόρτα, θα περιλαµβάνει ως κύρια συστατικά τµήµατά της, τη λεκάνη εναπόθεσης απορριµµάτων και το µηχανισµό συµπίεσής. Η
λεκάνη εναπόθεσης των απορριµµάτων, πρέπει να βρίσκεται στο χαµηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας. Στο χώρο αυτό, θα
πρέπει να εκφορτώνονται τα απορρίµµατα των κάδων ή όσων συλλέγονται µε τα χέρια. Το χείλος φόρτωσης, είναι η εξωτερική ακµή της
λεκάνης εναπόθεσης των απορριµµάτων και θα είναι ενσωµατωµένο στην κιβωτάµαξα για ελαχιστοποίηση του µήκους του οχήµατος.
Το όχηµα θα πρέπει να φέρει λεκάνη απορροής στραγγισµάτων ανάµεσα στο σώµα, που δέχεται και περιέχει τα απορρίµµατα, και την οπίσθια
θύρα έτσι ώστε σε περίπτωση διαρροών από το σώµα τα στραγγίσµατα αυτά να συσσωρεύονται στην λεκάνη απορροής και να µην πέφτουν
στο οδόστρωµα. Η λεκάνη αυτή θα είναι συνδεµένη µε την λεκάνη εναπόθεσης (χοάνη τροφοδοσίας) των απορριµµάτων µέσω ειδικού στοµίου
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και σωλήνα, έτσι ώστε τα στραγγίσµατα να µεταφέρονται σε αυτή. Η εκκένωσή της θα γίνεται µε την ανατροπή της οπίσθιας θύρας κατά την
φάση της εκφόρτωσης. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται µε την κατάθεση σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όµοιας
διάταξης.
Να περιγράφει το κυρίως σώµα της υπερκατασκευής, να αναφερθούν τα βασικά υλικά-πάχη και να δοθεί η χωρητικότητα σε
απορρίµµατα και η χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης απορριµµάτων.
Σύστηµα συµπίεσης
Το σύστηµα συµπίεσης θα είναι κατάλληλο για ελληνικάαπορρίµµατα, τα οποία περιέχουν µεγάλη ποσότητα υγρών και για το λόγο αυτό οι
τριβόµενοι µηχανισµοί και τα εξαρτήµατα συµπίεσης δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα υλικά που περιέχονται στα απορρίµµατα.
Τα απορρίµµατα πρέπει να προωθούνται και να συµπιέζονται, από τη λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώµατος, από το
σύστηµα συµπίεσης, το οποίο θα αποτελείται από ενιαίο αρθρωτό σύστηµα φορείου και πλάκας συµπίεσης, το οποίο θα κινείται µε την βοήθεια
υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων. Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης να φέρει ειδικές ενισχύσεις. Η πλάκα απόρριψης να
είναι ενισχυµένη µε αυτοτελές προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή.
Οι υδροστατικοί κύλινδροι της πλάκας προώθησης θα πρέπει να βρίσκονται εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας και οι υδροστατικοί κύλινδροι της
πλάκας σάρωσης θα πρέπει να είναι ανάστροφοι, ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα. Τα υδραυλικά έµβολα του µαχαιριού
συµπίεσης και του φορείου θα είναι αντεστραµµένα και εντός της θύρας συµπίεσης.
Η ταχύτητα κίνησης του µηχανισµού συµπίεσης να µην επηρεάζεται από την ταυτόχρονη λειτουργία του ανυψωτικού µηχανισµού των κάδων.
Στο σύστηµα συµπίεσης πρέπει να επιτυγχάνονται κατόπιν επιλογής, οι ακόλουθοι κύκλοι εργασίας:
•
αυτόµατος, µε επαναλαµβανόµενο κύκλο που διακόπτεται µόνο µε εντολή ή µε την συµπλήρωση ορισµένων
(προγραµµατισµένων) κύκλων (AUTO),

•
•

αυτόµατος, µε απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόµατα (SINGLE) και επαναλαµβάνεται κατόπιν εντολής,

χειροκίνητος, όπου ο κύκλος του µηχανισµού συµπίεσης ελέγχεται µε µεµονωµένες κινήσεις, από το χειριστή µε µοχλούς ή κοµβία.
Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων ως προς τον ωφέλιµο όγκο της υπερκατασκευής θα είναι τουλάχιστον 450 kg/m3 και η συνολική
σχέση όγκου συµπιεσµένων απορριµµάτων προς ασυµπίεστα θα είναι τουλάχιστον 5:1.
Οι σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης θα είναι µεγάλης αντοχής (για πιέσεις µεγαλύτερες από 350 bar) και ποιότητας για
µακροχρόνια καλή λειτουργία και θα είναι εύκολες στην πρόσβαση και επισκευή. Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος, καθώς
και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα.
Το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ασφαλιστικά και µηχανισµούς ανακουφίσεως για την αποφυγή υπερφορτώσεων του
οχήµατος.
Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα είναι αναλογικού τύπου έτσι ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων,
η µεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού συστήµατος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων.
Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριµµάτων θα είναι ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη συµπίεση
και απόδοση του συστήµατος ανάλογα µε τον τύπο και τη φύση των απορριµµάτων. Θα υπάρχουν κατάλληλες υποδοχές ώστε µε τη χρήση
φορητού µανόµετρου να µπορούν εύκολα να εντοπιστούν τυχόν διαρροές.
Κατά την ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήµα.
Να δοθεί ο τύπος, η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η µέγιστη πίεση της αντλίας/αντλιών (παροχή κατάλληλων διαγραµµάτων).
Σύστηµα ανύψωσης κάδων
Η λεκάνη απόρριψης των απορριµµάτων θα δέχεται µεταλλικούς και πλαστικούς κάδους χωρητικότητας από 80 lt έως τουλάχιστον 1300 lt
(ενδεικτικά, κατά DIN 30740, DIN 30700 και ΕΝ 840), µέσω υδραυλικού συστήµατος ανύψωσης και εκκένωσης κάδων (τύπου βραχιόνων ή και
χτένας). Η ανυψωτική ικανότητα µηχανισµού θα είναι τουλάχιστον 700 kg.
Το όχηµα θα φέρει επίσης στον ανυψωτικό µηχανισµό κάδων µηχανικής αποκοµιδής ειδική διάταξη, η οποία µε την χρήση υδραυλικής
ενέργειας θα ενεργοποιείται αυτόµατα και θα κλειδώνει-ασφαλίζει όλους τους κάδους τους οποίους θα ανυψώνει µε το σύστηµα της χτένας.
Ειδικότερα η διάταξη αυτή θα ασφαλίζει όλους τους κάδους που θα παραλαµβάνονται µε το σύστηµα της χτένας αποτρέποντας έτσι τόσο την
πτώση τους εντός της λεκάνης απόρριψης των απορριµµάτων όσο και εκτός κατά την διαδικασία κατεβάσµατος του κάδου µετά το άδειασµα
του. Η απενεργοποίηση του ανωτέρω µηχανισµού στην φάση της καθόδου θα πρέπει να γίνεται σε ορισµένο ύψος έτσι ώστε να αποφεύγεται η
θραύση του κάδου αλλά και να εξασφαλίζεται η εύκολη παραλαβή του από τους χειριστές. Τα ανωτέρω θα αποδεικνύονται µε την κατάθεση
σχεδίων ή φωτογραφιών από προγενέστερη τοποθέτηση όµοιας διάταξης.
Θα υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης των κάδων και ελαστικά προστασίας από τις κρούσεις. Ο χειρισµός του συστήµατος θα
γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος, πίσω δεξιά κατά προτίµηση. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης δύο κάδων 80-360 lt
ταυτόχρονα.
∆υναµολήπτης (P.T.O.)
Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του οχήµατος µέσω δυναµολήπτη (P.T.O) και µέσω ισχυρής ή ισχυρών υδραυλικήςών αντλίας-ών (όπου θα κινεί την πρέσα, θα ανοίγει τη θύρα, θα ανυψώνει και θα εκκενώνει τους κάδους µε το σχετικό ταρακούνηµα και θα
κινούν αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση) και θα φέρει
αυτοµατισµό αποσύµπλεξης µε την εκκίνηση πορείας του οχήµατος, χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναµολήπτη. Πρέπει να είναι
εφοδιασµένο µε βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων υπερφορτώσεων.
Όλες οι γραµµές τουηλεκτρικού κυκλώµατος να είναι τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να γίνεται
χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες µε οξυγόνο. Θα υπάρχει ωρόµετρο λειτουργίας δυναµολήπτη (Ρ.Τ.Ο.).
Να δοθεί ο τύπος, η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές και η µέγιστη πίεση της αντλίας (παροχή κατάλληλων διαγραµµάτων).
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο και µε τα εξής εξαρτήµατα και εργαλεία:
−
Εφεδρικό τροχό πλήρη µε ελαστικό νέας τεχνολογίας (tubeless), τοποθετηµένο σε ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου
−
Μια ολόκληρη σειρά κλειδιών και συνήθων εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε
κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά.
−
∆ύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία
έκδοσης άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος) µε τη βάση τους σε προσιτή θέση
−
Πλήρες φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.
−
Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ.
−
Ευφυή Ηλεκτρονικό Ταχογράφο (km/h) σύµφωνα µε κανονισµό (ΕΕ) 165/2014
−
Βιβλία συντήρησης και επισκευής
−
Βιβλίο ανταλλακτικών
−
Απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια/έντυπα, µε οδηγίες για την χρήση και συντήρηση του οχήµατος σε δύο σειρές για το πλαίσιο και την
υπερκατασκευή, µεταφρασµένα στην Ελληνική (δεκτά και σε ηλεκτρονική µορφή) και επίσης εύχρηστο κατάλογο ανταλλακτικών για τον
κινητήρα και πλαίσιο (µε τους κωδικούς κατασκευαστή) επίσης σε δύο σειρές, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (δεκτός και σε ηλεκτρονική
µορφή).
Αυτά πρέπει να αναφέρονται λεπτοµερώς σε σχετικό πίνακα που θα συνοδεύει την προσφορά και η αξία όλων των ανωτέρω να περιλαµβάνεται
στην προσφερόµενη τιµή του οχήµατος.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για την αξιολόγηση του βαθµού λειτουργικότητας και αποδοτικότητας λαµβάνεται υπόψη η αναλογία ισχύος ανά τόνο, η ακτίνα στροφής, η
αναλογία ωφέλιµου φορτίου ανά κυβικό µέτρο χωρητικότητας του κυρίως σώµατος και κάθε πιθανός επιπλέον εξοπλισµός. Όσον αφορά την
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αξιολόγηση της ασφάλειας θα ληφθεί υπόψη η τήρηση προτύπων της σειράς ΕΝ1501 και ο συντελεστής ασφαλείας των υδραυλικών
σωληνώσεων.
Η υπερκατασκευή θα διασφαλίζει την υψηλή προστασία και υγιεινή των χειριστών αλλά και των πολιτών (ειδικότερα κατά τις συχνές στάσεις για
φόρτωση απορριµµάτων) και θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέσα και µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούναναλυτικά στην
τεχνική προσφορά και θα ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Π∆
57/2010 ενσωµάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ) σχετικά µε την ασφάλεια των µηχανών - σήµανση CE, τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1501 και
Ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/108/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΥΑ 50268/5137/07/ΦΕΚ 1853 τ.
Β’/2007).
Θα φέρει, τουλάχιστον, τον ακόλουθο εξοπλισµό :

▪

∆ιάταξη άµεσης διακοπής λειτουργίας του µηχανισµού συµπίεσης, µε δύο κοµβία, αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τµήµα της
υπερκατασκευής - Emergency stop της οποίας η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήµα εντός του θαλάµου οδήγησης.

▪

∆ιάταξη άµεσης επέµβασης απεγκλωβισµού αντικειµένων από το µηχανισµό συµπίεσης, µε κοµβίο επί του πίνακα ελέγχου Rescueswitch, η ενεργοποίηση της οποίας θα είναι εφικτή ακόµα και όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άµεσης διακοπής.

▪

Οι γραµµές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού µηχανισµού, θα είναι εξοπλισµένες µε βαλβίδα διακοπής ροής,
που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση απώλειας της υδραυλικής πίεσης.

▪

Η γραµµή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισµένη µε βαλβίδα ελέγχου ροής, για την ρύθµιση της ταχύτητας
καταβίβασης, στην επιθυµητή τιµή που ορίζεται από το πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501.

▪

Όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις πρέπει να φέρουν συντελεστή ασφαλείας i=4 έναντι της πίεσης λειτουργίας και να είναι ορατές για να
µπορούν να ελέγχονται.

▪

Εντός του θαλάµου οδήγησης, θα υπάρχουν χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για το χειρισµό της οπίσθιας πόρτας και του
µηχανισµού εκφόρτωσης και κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης για την παρακολούθηση των εργασιών φόρτωσης του οχήµατος και ηχητική
επικοινωνία οδηγού και εργατών.
▪
Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από
το θάλαµο οδήγησης .
Η οπίσθια πόρτα θα σταµατά σε απόσταση από την περιοχή επαφής της µε το κυρίως σώµα και θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την
ολοκλήρωση της καταβίβασης, µε χειρισµό κοντά από το σηµείο επαφής του κυρίως σώµατος και της οπίσθιας πόρτας .

▪

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης να απασφαλίζεται και να ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το κλείσιµο να γίνεται µόνο εξωτερικά, στο
πίσω µέρος του οχήµατος και κλείνει τελείως, να ασφαλίζεται µε ειδικό µηχανισµό.

▪

Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοικτή θέση, ώστε να επιτρέπεται µε ασφάλεια η είσοδος εντός του
κυρίως σώµατος ή αλλού σηµείου, για συντήρηση ή επισκευή.

▪

∆ιάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήµατος, µε ταχύτητα ανώτερη της οριζόµενης στο πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501
(όπως ισχύει σήµερα στην πιο πρόσφατη έκδοση του), εφ’ όσον επί των σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας, στέκεται άνθρωπος και παράλληλα
δεν θα επιτρέπεται η οπισθοπορεία του.
Με τη διάταξη αυτή δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από την
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία) ενώ θα απαγορεύεται και η οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται πάνω σε αυτό. Με τα
σκαλοπάτια κατεβασµένα το ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχηµα να σταµατά. Η
απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν πρέπει να είναι εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της
καµπίνας ο οποίος να απενεργοποιεί την ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των λειτουργιών του απορριµµατοφόρου
για 5 λεπτά.

▪
Η στάθµη του εκπεµπόµενου θορύβου της υπερκατασκευής, υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της να είναι µικρότερη από 85 db,
σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/ΕΚ (ενσωµάτωση µε την ΚΥΑ37393/2028/ΦΕΚ 1418 τ. Β’ /1-10-2003), όπως τροποποιήθηκε µε
την οδηγία 2005/88/ΕΚ (ΥΑ 9272/471/ΦΕΚ 286 τ. Β'/2-3-2007) και το σχετικό πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501. Να κατατεθεί µελέτη µέτρησης
θορύβου.
Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονοµικά σχεδιασµένα. Να
περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις.
Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και θα είναι
εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθµεύσεως, οµίχλης και ενδεικτικάπεριµετρικά του
οχήµατος. Θα φέρει δύο (2) περιστρεφόµενους φάρους πορτοκαλί χρώµατος, ένα στο µπροστά και ένα στο πίσω µέρος του
απορριµµατοφόρου. Προβολείς LED εργασίας λειτουργίας (πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση) και για νυχτερινή αποκοµιδή απορριµµάτων.
Θα υπάρχουν ειδικές αντανακλαστικές φωσφορίζουσες ταινίες σε όλο το πίσω και εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος (ζέβρες), καθώς και σήµανση
για αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών από τους εργαζόµενους.
Όλες οι γραµµές µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος πρέπει να οδεύουν µε ασφάλεια (τοποθετηµένες σε στεγανούς αγωγούς) καλά
προστατευµένες µέσα σε διαµορφωµένα κανάλια επί της κατασκευής, αλλά και εύκολα προσβάσιµες, προκειµένου για την εύκολη
αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχηµα. Όλα τα καλώδια θα είναι συµµορφωµένα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN
2006/95 και θα φέρουν διακριτική αρίθµηση για τον εύκολο εντοπισµό τους.
Θα υπάρχει µηχανισµός ασφάλειας (να αναφερθεί) που δεν θα επιτρέπει υπερφόρτωση του οχήµατος, ούτε τη δηµιουργία υπέρβασης της
ανώτατης επιτρεπόµενης συµπίεσης των απορριµµάτων.
Το όχηµα θα φέρει τις χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνοµα, διεύθυνση, τύπο υπερκατασκευής, αριθµό
σειράς κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλούς λειτουργίας και κάθε ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισµού και
λειτουργίας, όπως και των εφεδρικών συστηµάτων λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή
αυτή.
Θα ληφθούν θετικά υπόψη οι µικρότερες λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εκποµπών CO2, NOx, NMHCκαι
εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων (Ν. 3982/2011), του προσφερόµενου οχηµάτος.
Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να µεταβεί για αυτοψία σε τόπο επίδειξης που θα υποδείξει ο προµηθευτής προκειµένου να σχηµατίσει πλήρη
εικόνα για την λειτουργικότητα , αποδοτικότητα και ασφάλεια του οχήµατος.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Για τον έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής πρέπει να δοθούν από τον προσφέροντα όλες οι πληροφορίες και τα σχετικά ντοκουµέντα που
αφορούν σε τεχνικές εγκρίσεις, εγκρίσεις ποιότητας, σήµατα ποιότητας του συνόλου ή επιµέρους εξαρτηµάτων σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και
Ελληνική Νοµοθεσία, δηλαδή να κατατεθούν:
- Υπεύθυνη ∆ήλωση προσκόµισης κατά την παράδοση Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωµένο όχηµα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της
οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί από την αρµόδια ∆/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ, προκειµένου να είναι εφικτή η ταξινόµηση του οχήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
- ∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή)
συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτηµα) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ πρωτοτύπου όµοιο µε
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το προσφερόµενο είδος από διεθνώς ∆ιαπιστευµένο Φορέα, µε το οποίο να προκύπτει και η συµµόρφωση του προσφερόµενου οχήµατος µε
το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-15011:2011+Α1:2015, που ειδικότερα αφορά απορριµµατοφόρα.
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναµο των κατασκευαστών του πλαισίου και της υπερκατασκευής, που να
αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας
αναγνώρισης (Μ.L.A.)
Το όχηµα πρέπει να φέρει την κατάλληλη έγκριση τύπου για το ολοκληρωµένο όχηµα και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να
είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα µε νόµιµη άδεια κυκλοφορίας (να είναι κατάλληλα οι διαστάσεις του οχήµατος, τα φορτία κατ’
άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του). Είναι υποχρεωτική η Ελληνική έγκριση τύπου του οχήµατος.
Επίσης η ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών και διαδικασιών και µεθόδων παραγωγής, όπου κρίνεται σκόπιµο, πρέπει να επισηµανθεί.
Όσον αφορά την καταλληλότητα, να δοθεί κατάλογος, στον οποίο αναφέρονται παραδόσεις τριών τουλάχιστον όµοιων καινούργιων οχηµάτων
ανά έτος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό
τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού.
Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια
αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν
υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή.
Να αναφερθεί το έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόµενου µοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου
µοντέλου (παράγοντας αξιοπιστίας οχηµάτων).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Με την τεχνική προσφορά θα δηλώνεται και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ζητείται γενική εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για
δύο (2) έτη για το σύνολο του οχήµατος. (Υπεύθυνη ∆ήλωση). Η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε
εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε
βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό.
Να δοθεί εγγύηση αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετώνκαιθα ισχύει από την ηµεροµηνία
της παραλαβής. (Υπεύθυνη ∆ήλωση)
Ανταλλακτικά αντικαθιστάµενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη µεταφορά ή την συντήρηση από τον προµηθευτή, εντός του
χρονικού διαστήµατος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν.
Στο διάστηµα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται µε ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή, στο κεντρικό ή σε εξουσιοδοτηµένα
συνεργεία, εφόσον το όχηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα µεταφέρεται µε έξοδα της προµηθεύτριας εταιρείας. Σ' αυτή την
περίπτωση η µετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναµίας κίνησης κ.λπ. να γίνεται εντός το πολύ 2 ηµερών, από την έγγραφη
ειδοποίηση και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών (Υπεύθυνη ∆ήλωση).
Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ κατάλληλη για τις επισκευές και συντηρήσεις που απαιτούνται
στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων. Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση
κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης επίσης αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόµενου
συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό
του αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η
προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης.
Επίσης θα δηλωθούν στην προσφορά ο αριθµός των δωρεάν services, µε περιγραφή των εργασιών που θα γίνουν στο διάστηµα της εγγύησης
και τα τυχόν περιλαµβανόµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα, µε δαπάνες της του προµηθευτή.
Επίσης θα δηλώνεται η συχνότητα των services (είτε σε σχέση µε το χρόνο λειτουργίας, είτε µε το χρόνο κτήσης, είτε µε τα διανυόµενα
χιλιόµετρα).
Σε περίπτωση που τις παραπάνω επισκευές ή services θα εκτελέσει άλλο συνεργείο εκτός της εταιρείας που υποβάλλει την προσφορά,
εξουσιοδοτηµένου ή συνεργαζόµενου, τότε αυτή θα συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί ανάληψης της εν λόγω ευθύνης
σύµφωνα µε την προσφορά. Το επιθυµητό είναι να εκτελούνται από την προσφέρουσα εταιρεία σε αποκεντρωµένα συνεργεία ή δευτερευόντως
στο κεντρικό.
Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια –συντήρηση-ανταλλακτικά)
Να αναφερθεί και να περιγραφεί ο τρόπος εκτέλεσης των συντηρήσεων και επισκευών στον χρόνο εγγύησης και να αναφερθούν τυχόν
εξαιρετικά πλεονεκτήµατα.
Να αναφερθούν τα κεντρικά και περιφερειακά συνεργεία και αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση επισκευών µετά τον χρόνο εγγύησης, η
ποιότητα και η οργάνωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και η έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος
τιµολογίου. Σε περίπτωση συνεργαζόµενων ή εξουσιοδοτηµένων συνεργείων απαιτείται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) µε το
γνήσιο της υπογραφής, ότι αναλαµβάνουν την εκτέλεση των επισκευών και µετά την λήξη της εγγύησης.
Επίσης να δοθούν στοιχεία σχετικά µε το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης της προσφέρουσας εταιρείας στην τεχνική υποστήριξη παρόµοιων
τύπων οχηµάτων.
Θα πρέπει να δηλωθεί εκ µέρους του βασικού κατασκευαστή του οχήµατος και της υπερκατασκευής, ότι εγγυάται την κατασκευή ανταλλακτικών
για τουλάχιστον 10 έτη, εκ µέρους δε του διαγωνιζόµενου ότι εγγυάται χρόνο παράδοσης των ζητουµένων ανταλλακτικών, µικρότερο των 10
ηµερών (Υπεύθυνη ∆ήλωση).
Να κατατεθούν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναµο, περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή
ισοδύναµο και διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλεια στην εργασία OSHAS 18001:2007 ή ισοδύναµο που να αφορούν τη διαδικασία τεχνικής
υποστήριξης του οικονοµικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης,
διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε (Ε.Σ.Υ.∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation).
∆ΕΙΓΜΑ
Προκειµένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόµενου είδους καθώς και
η συµµόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εντός δέκα (10) ηµερών από την
έγγραφη ειδοποίησή τους οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να επιδείξουν ίδιο ή όµοιο δείγµα του προσφερόµενου είδους σε τόπο που θα
υποδείξουν (Υπεύθυνη ∆ήλωση).
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Με τη προσφορά πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο προµηθευτής αναλαµβάνει, χωρίς καµία χρέωση την
εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου, για την λειτουργία και την συντήρηση του οχήµατος, µε βάση το σχετικό αναλυτικό πρόγραµµα που θα
υποβάλει κατά την ηµεροµηνία παράδοσης, µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία.
H εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς µε βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν από τον
προµηθευτή (θεωρητικά και πρακτικά µε επίδειξη επί του οχήµατος).
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
O χρόνος παράδοσης του οχήµατος στις εγκαταστάσεις της ∆ήµου Λευκάδας, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των εκατόν πενήντα (150)
ηµερολογιακών ηµερών, εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου, από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Θα αξιολογηθεί θετικά µικρότερος χρόνος παράδοσης του προδιαγραφόµενου.
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Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήµατος θα γίνει από την επιτροπή µέσα σε ένα (1) µήνα από την έγγραφη ειδοποίηση του
προµηθευτή για παράδοσή του σε κατάσταση λειτουργίας.
Πριν από την παραλαβή θα έχει εκδοθεί και υποβληθεί η έγκριση του συγκεκριµένου τύπου του οχήµατος από τον αρµόδιο φορέα.
Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει στο αµαξοστάσιο της Υπηρεσίας µε ευθύνη του προµηθευτή για την µεταφορά και την ασφάλειά του,
απαλλαγµένο από τέλη ταξινόµησης, εφορίας και τελών κυκλοφορίας (για την διαµόρφωση του Ενδεικτικού Προϋπολογισµού της Μελέτης
λαµβάνεται υπόψη το κοστολόγιο για τα παραπάνω).
Το απορριµµατοφόρο τελικά θα παραδοθεί µε πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας στο όνοµα του ∆ήµου, εκτός από ασφάλιση. Ο ανάδοχος
είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ο ∆ήµος θα παρέχει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί, τα δε έξοδα για τον λόγο αυτό θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον
τεχνικό έλεγχο οχηµάτων από αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος.
Η τελική αυτή παράδοση θα ολοκληρωθεί σε διάστηµα ενός (1) µηνός µετά την ηµεροµηνία παραλαβής από την επιτροπή.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την Τεχνική προσφορά κάθε ενδιαφεροµένου θα δίδονται υπογεγραµµένα καταλλήλως (όπου ζητείται ∆ήλωση να γίνεται σε έντυπο του
Ν1599/86):
−
Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή µε δοµή αντίστοιχη των Τεχνικών Προδιαγραφών της Υπηρεσίας όπου θα παρουσιάζονται όλα τα
τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του πλαισίου και της υπερκατασκευής του προσφερόµενου οχήµατος,συνοδευόµενες από σχεδιαγράµµατα ή
σχέδια κλπ., αφενός για να ελεγχθεί η συµφωνία του µε τις τεχνικές προδιαγραφές και αφετέρου για να αξιολογηθεί το προσφερόµενο όχηµα.
−
Τα τεχνικά φυλλάδια και εικόνες (PROSPECTUS) των κατασκευαστών (όχηµα και υπερκατασκευή), όπου θα φαίνονται και θα
αποδεικνύονται τα προαναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή (Ελληνική και Αγγλική γλώσσα).
−
Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προµηθευτής θα αναλάβει µε ευθύνη και δαπάνες του τη διεκπεραίωση της
ταξινόµησης του οχήµατος και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση του στον
∆ήµο έτοιµου προς κυκλοφορία σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (συµπεριλαµβανοµένης της Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωµένο
όχηµα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα
εκδοθεί από την αρµόδια ∆/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ).
−
∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσηµη µετάφραση σε αυτή)
συνοδευµένη από Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ κατά το άρθρο 12.3.β (IX παράρτηµα) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, πρωτοτύπου όµοιο µε
το προσφερόµενο είδος από διεθνώς ∆ιαπιστευµένο Φορέα, µε το οποίο να προκύπτει και η συµµόρφωση του προσφερόµενου οχήµατος µε το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-15011:2011+Α1:2015, που ειδικότερα αφορά απορριµµατοφόρα.
−
Πιστοποιητικά συµµόρφωσης του κινητήρα του πλαισίου µε τις προδιαγραφές EURO 6 ή τις ισχύουσες την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού για τα καυσαέρια.
−
Υπεύθυνη ∆ήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη για το πλήρες όχηµα (η εγγύηση θα είναι ανεξάρτητη
από τα προβλεπόµενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την
αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συµβεί, µη οφειλόµενης σε κακό χειρισµό).
−
Υπεύθυνη ∆ήλωση εγγύησης αντισκωριακής προστασίας πλαισίου και υπερκατασκευής, διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών καιθα ισχύει
από την ηµεροµηνία της παραλαβής.
−
Υπεύθυνη δήλωση παροχής ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το όχηµα
µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευαστεί (για την περίπτωση που µέρος του υπό προµήθεια οχήµατος θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο η παραπάνω δήλωση
αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προµήθειας στον διαγωνιζόµενο και θα καλύψει το ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον για 10 έτη, ακόµη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιµο
από το ∆ήµο.
−
Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον διαγωνιζόµενο ότι εγγυάται την παράδοση των ζητούµενων ανταλλακτικών σε χρονικό διάστηµα που δεν
θα είναι µεγαλύτερο (>) των 10 ηµερών.
−
Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο αντιµετώπισης των αναγκών συντήρησης/ service. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης /
αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το
πολύ εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.
−
Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει άδεια λειτουργίας συνεργείου από τον αρµόδιο φορέα σε ισχύ, κατάλληλη για τις επισκευές και
συντηρήσεις που απαιτούνται στα πλαίσια της τεχνικής υποστήριξης των οχηµάτων. Την άδεια λειτουργίας ο οικονοµικός φορέας θα
προσκοµίσει µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (πριν την ανάθεση της σύµβασης). Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος χρησιµοποιεί
συνεργαζόµενο συνεργείο για εκτέλεση κάποιων εργασιών, θα καταθέσει µε τα δικαιολογητικά πριν την σύναψη της σύµβασης επίσης
αντίγραφο της άδειας του συνεργαζόµενου συνεργείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ότι, σε περίπτωση ανάθεσης της
εργασίας αναλαµβάνει να εκτελέσει για λογαριασµό του αναδόχου τις εργασίες αυτές. Στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας
για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, γίνεται δεκτή η προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης για την αιτιολόγηση της αδυναµίας συνοδευόµενη από
πιστοποιητικό σχετικό µε την άσκηση.
−
Έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι οικονοµικές, εµπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους (απασχολούµενο προσωπικό,
εξοπλισµός, κύκλοι εργασιών χρηµατοπιστωτική δυνατότητα, κλπ.). Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι συµµετέχοντες οικονοµικοί φορείς θα πρέπει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν παραδώσει,
τρία τουλάχιστον όµοια καινούργια οχήµατα ανά έτος. Να προσκοµιστούν οι αντίστοιχες συµβάσεις πώλησης, συνοδευόµενες από πρωτόκολλα
παραλαβής.
−
Υπεύθυνη ∆ήλωση του τόπου και του χρόνου παράδοσης του οχήµατος, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από 150 ηµέρες.
−
Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι αναλαµβάνει χωρίς καµία επιπλέον χρέωση την εκπαίδευση των οδηγών και συντηρητών µε βάση το σχετικό
πρόγραµµα που θα υποβάλει.
−
Πίνακας για τυχόν εξοπλισµό, εργαλεία ή ανταλλακτικά που συνοδεύουν το όχηµα, συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της προσφοράς και
είναι επιπλέον των απαιτούµενων από τις παραπάνω Τεχν. Προδιαγραφές.
−
Πιστοποιητικά κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη εξοπλισµού
διαχείρισης απορριµµάτων και πιστοποιητικό διασφάλισης διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 των κατασκευαστών του πλαισίου και της
υπερκατασκευής, που να αφορούν την κατασκευή των αντίστοιχων προϊόντων.
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation) και µέλος της αντίστοιχης συµφωνίας αµοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.).
−
Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει ότι αποδέχεται την επίδειξη όµοιου οχήµατος.
Επίσης οι οικονοµικοί φορείς δύναται εφόσον το επιθυµούν να υποβάλλουν κάθε άλλο στοιχείο, πέραν των παραπάνω, ώστε να
αποδεικνύεται ότι το προσφερόµενο όχηµα πληροί τις περιγραφόµενες τεχνικές προδιαγραφές.
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 03/06/2020
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 03/06/2020

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 m3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9
Προϋπ
Πηγή
Χρήση

150.000,00 €
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
2020

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

1

Απορριµµατοφόρο οχήµατος µε σύστηµα
συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας
12m3

34144512-0

1

Τεµ.

120.967,74 €

∆ΑΠΑΝΗ

120.967,74 €

ΣΥΝΟΛΟ

120.967,74 €

Φ.Π.Α. 24%

29.032,26€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

150.000,00 €
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ΛΕΥΚΑ∆Α 03/06/2020
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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9
Προϋπ
Πηγή
Χρήση

150.000,00 €
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ
2020

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 10
Αντικείµενο της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ)
Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό προς τους υπόλοιπους όρους των
συµβατικών τευχών, πρόκειται να γίνει η προµήθεια του µηχανολογικού εξοπλισµού.
ΆΡΘΡΟ 20
Αντικείµενο της Προµήθειας
Το αντικείµενο της προµήθειας που θα συσταθεί µε τη σύµβαση περιλαµβάνει την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m3».
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ΆΡΘΡΟ 30
Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος,
σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Η διακήρυξη του διαγωνισµού
Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός προϋπολογισµός προµήθειας
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Έντυπο οικονοµικής προσφοράς
Η Τεχνική Περιγραφή, που συνέταξε ο Ανάδοχος µε βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Μελέτη της προµήθειας.

ΆΡΘΡΟ 40
Τρόπος εκτέλεσης της Προµήθειας
Η προµήθεια αυτή θα πραγµατοποιηθεί µε Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τον Ν.4412/2106 και την λοιπή σχετική Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία καθώς και τις σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής,
η οποία εκτιµάται βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών βαρύτητας (βλ. Πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης προσφορών).
Το προµηθευόµενο είδος θα πρέπει ικανοποιοεί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, καθώς και τις προδιαγραφές που ισχύουν µε
βάση την κείµενη νοµοθεσία.
Οι Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του προς προµήθεια απορριµµατοφόρου.
Η συνολική δαπάνη για την προµήθεια του απορριµµατοφόρου οχήµατος προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 120.967,74 € πλέον Φ.Π.Α.
24% 29.032,26 € δηλαδή συνολικά 150.000,00 €. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από την επιχορήγηση του προγράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ,
στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών
οχηµάτων αποκοµιδής και µεταφοράς απορριµµάτων και ανακυκλώσιµων υλικών».
ΆΡΘΡΟ 5ο
Αξιολόγηση προσφορών
Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει, επί ποινή αποκλεισµού, τις κάτωθι ελάχιστες απαιτήσεις προκειµένου να αναδειχθεί
ανάδοχος της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης:
α) Αναφορικά µε την καταλληλότητα άσκησης της επαγγελµατικής δραστηριότητας:
O οικονοµικός φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο - Μητρώο ή
οποιαδήποτε άλλον προβλεπόµενο φορέα, µε αναφορά στο ειδικό αντικείµενο της σχετικής προκήρυξης.
β) Αναφορικά µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια:
Ο οικονοµικός φορέας που θα συνάψει συµφωνητικό θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά την
προηγούµενη τριετία, ίσο ή ανώτερο του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσας.
Σε περίπτωση Οικονοµικών Φορέων που λειτουργούν για λιγότερο από τρία (3) έτη, θα προσκοµίζονται οι Οικονοµικές Καταστάσεις των ετών
που έχουν λήξει προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και θα λαµβάνονται υπόψη τα ζητούµενα από την παρούσα,
οικονοµικά στοιχεία, για τα έτη που αυτές λειτουργούν.
γ) Αναφορικά µε την τεχνική ικανότητα:
Προηγούµενη υλοποίηση συναφούς αντικειµένου συµβάσεων (παράδοση όµοιων οχηµάτων), εντός της προηγούµενης τριετίας, συνολικής αξίας
ίσης µε την αξία της σύµβασης. Προσκόµιση καταλόγου µε τις πωλήσεις του συγκεκριµένου ή παροµοίων καινούριων οχηµάτων στο δηµόσιο ή
σε ιδιώτες. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από
την αρµοδία αρχή ή τιµολόγια πώλησης του οικονοµικού φορέα, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε βεβαίωση του αγοραστή ή
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα.

▪
▪

Θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού από την οποία να προκύπτει / αιτιολογείται η επάρκεια ύπαρξης τεχνικού προσωπικού,

συµµόρφωση µε τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας τα οποία απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 11 και 13 του άρθρου 86 και παραγράφους 2
και 4 του άρθρου 90 του Ν.4412/2016. Η βαθµολόγηση - αξιολόγηση των κριτηρίων αξιολόγησης πραγµατοποιείται µε την προϋπόθεση ότι η
προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και ως προς τα δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς.
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές.
Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής προσφοράς κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον τύπο:
υ=σ1 .Κ1+σ2 .Κ2+……+σν .Κν (τύπος 1)
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει:
σ1+σ2+..σν=1 (100%) (τύπος 2)
Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την συγκριτική τιµή προσφοράς, από τον τύπο:
λ = Ο.Π.
U
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
Η τεχνική προσφορά που δεν πληροί την ελάχιστη επιµέρους βαθµολογία των ανωτέρω κριτηρίων απορρίπτεται και ο προσφέρων αποκλείεται
της περαιτέρω διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα µέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της
προµήθειας. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις απαιτούµενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύµβασης, όπως αυτή
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε µε τις δαπάνες των µισθών και ηµεροµισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασµούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα µετακίνησης, και γενικά κάθε είδους
απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόµιµες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτου, που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του
Συµφωνητικού, µε µοναδική εξαίρεση το ΦΠΑ.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει αποκλειστικώς και εξ ολοκλήρου όλες τις ευθύνες έναντι οποιουδήποτε τρίτου προβάλλοντος δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίας, σηµάτων κλπ., που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε µελέτες, µεθόδους, τρόπους εργασίας, συστήµατα, εφευρέσεις
κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν για την εκ µέρους του πλήρη εκτέλεση της σύµβασης. Όλες οι σχετικές δαπάνες, η µέριµνα και οι διαδικασίες για
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τη νόµιµη χρησιµοποίηση όλων των ανωτέρω βαρύνουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικώς τον Ανάδοχο, ο οποίος οφείλει να λαµβάνει εγκαίρως
κάθε απαιτούµενο µέτρο, ώστε ο Εργοδότης και τα όργανα αυτού να µην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζηµία.
ΆΡΘΡΟ 80
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει
πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης.
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
ΆΡΘΡΟ 90
Προθεσµία εκτέλεσης της Προµήθειας - Ποινικές ρήτρες
Ο µέγιστος χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου ορίζεται σε πέντε (5) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς,
κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Για την επιβολή ποινικών ρητρών ισχύει το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
ΆΡΘΡΟ 100
Έκπτωση του Αναδόχου
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας παράδοσης του οχήµατος ή ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις κάθε είδους
υποχρεώσεις ή τις γραπτές διαταγές της Υπηρεσίας θα κηρυχθεί έκπτωτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
ΆΡΘΡΟ 110
Πληµµελής κατασκευή
Εάν το υπό προµήθεια µηχάνηµα δεν εκπληρώνει τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται
να το βελτιώσει ή να το αντικαταστήσει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 213 του Ν.4412/2016
ΆΡΘΡΟ 120
Φόροι - Τέλη – Κρατήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο Ανάδοχος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα εξόφλησης της
σύµβασης εκτός του Φ.Π.Α.
ΆΡΘΡΟ 130
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας του οχήµατος θα γίνει µετά την διενέργεια της οριστικής παραλαβής, µε την έκδοση εξοφλητικού λογαριασµού (τιµολόγιο).
Οι λοιπές λεπτοµέρειες και στοιχεία θα αναφέρονται στην σύµβαση.
ΆΡΘΡΟ 140
Παροχή Υπηρεσιών – Συντήρηση
Σε περίπτωση βλάβης του οχήµατος ο προµηθευτής, µετά από έγγραφη ειδοποίηση του θα πρέπει να στείλει εξειδικευµένο συνεργείο στον
τόπο λειτουργίας του οχήµατος για την άµεση επισκευή του, όπου αυτό είναι δυνατό ή διαφορετικά για την αξιολόγηση της βλάβης και τη
µεταφορά του οχήµατος στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτηµένου συνεργείου εάν αυτό απαιτείται.
ΆΡΘΡΟ 150
Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή
Η προσωρινή παραλαβή του υπό προµήθεια µηχανήµατος θα γίνει από αρµόδια επιτροπή, που θα συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από το
∆.Σ. του ∆ήµου. Αυτή θα γίνει µετά την παράδοση του οχήµατος και θα αφορά την τεχνική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή την απόρριψη του
παραλαµβανοµένου υπό προµήθεια οχήµατος ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών του.
Σε περίπτωση που µέρος, υποσύνολο ή σύνολο του προσφεροµένου οχήµατος, παρουσιάσει βλάβη, αυτή επισκευάζεται από τον προµηθευτή
χωρίς καµία επιβάρυνση της . Για το εύλογο του χρόνου αποκατάστασης των ζηµιών ορίζονται και γίνονται αποδεκτές πέντε (5) ηµερολογιακές
ηµέρες.
Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος
δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα
συµφέροντα αυτού τρόπο.
Μετά την προσωρινή παραλαβή άµεσα γίνεται η οριστική παραλαβή µε την σύνταξη και υπογραφή του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής
(ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου.
Εάν η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής του
∆ήµου µέσα 30 ηµέρες από την προσωρινή παραλαβή, θεωρείται ότι η οριστική παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο εφόσον
παρέλθουν οι 30 ηµέρες µετά από ειδική ενόχληση του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού
πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ήµο και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.
ΆΡΘΡΟ 160
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της οριστικής παραλαβής αυτού, καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν µπορεί να
είναι µικρότερος από δυο (2) έτη. Επίσης θα δηλωθούν λεπτοµερώς από τον προσφέροντα οι καλύψεις που προσφέρει η προσφερόµενη
εγγύηση µε σαφή διαχωρισµό κατά περίπτωση σε µηχανικά µέρη, αµάξωµα, υπερκατασκευή, βαφή, αντισκωριακή προστασία, κλπ.
Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει
κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής,
προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’
όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 170
Ανταλλακτικά
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή τον χρόνο (τουλάχιστον 10 έτη) που δεσµεύεται να αναλάβει
την προµήθεια ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιµετωπίσει τις ανάγκες του σέρβις.
ΆΡΘΡΟ 180
Παράδοση
Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να παραδοθεί στις αµαξοστάσιο του ∆ήµου άθικτο και χωρίς ζηµιές.
ΑΡΘΡΟ 19ο
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Ο ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ
τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος σύµβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρµοστέο δε ∆ίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δυο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των
συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Απορριµµατοφόρο όχηµα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12µ3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1

Γενικές απαιτήσεις
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

2

Πλαίσιο οχήµατος
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

3

Κινητήρας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

NAI

4

Σύστηµα µετάδοσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

NAI

5

Σύστηµα πέδησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

NAI

6

Σύστηµα διεύθυνσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

7

Άξονες, αναρτήσεις, ελαστικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

8

Καµπίνα οδήγησης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

NAI

9

Χρωµατισµός
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

NAI

10

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Γενικά
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

11

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κυρίως σώµα υπερκατασκευής -Λεκάνη
εναπόθεσης απορριµµάτων-Οπίσθια θύρα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

12

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : Σύστηµα συµπίεσης
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

13

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ . Ηλεκτρικό σύστηµα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

14

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : Σύστηµα ανύψωσης κάδων
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

15

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : ∆υναµολήπτης (P.T.O.)
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

16

Εξαρτήµατα – εργαλεία – πληροφοριακό υλικό
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

17

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

18

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

19

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

20

∆είγµα
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

21

Εκπαίδευση Προσωπικού – Επίδειξη λειτουργίας
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

22

Χρόνος και τόπος παράδοσης Οχήµατος
Όπως αναλυτικά ορίζονται στην σχετική µελέτη της διακήρυξης

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι απαντήσεις στις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις να είναι κατά προτίµηση αναλυτικές και επεξηγηµατικές
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

ΠΛΑΙΣΙΟ
1

Ωφέλιµο Φορτίο

100-120

6,00

2

Ισχύς και Ροπή στρέψης κινητήρα, εκποµπή καυσαερίων

100-120

5,00

3

Σύστηµα µετάδοσης κίνησης

100-120

4,00

4

Σύστηµα πέδησης

100-120

4,00

5

Σύστηµα αναρτήσεων

100-120

4,00

6

Καµπίνα οδήγησης

100-120

4,00

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός

100-120

3,00

7

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
8

Κιβωτάµαξα, υλικά και τρόπος κατασκευής.

100-120

10,00

9

Υδραυλικό σύστηµα – αντλία - χειριστήρια - ηλεκτρικό σύστηµα

100-120

10,00

10

Σύστηµα συµπίεσης, ωφέλιµο φορτίο

100-120

10,00

11

Σύστηµα ανύψωσης κάδων

100-120

6,00

12

Λοιπός και πρόσθετος εξοπλισµός

100-120

4,00

ΓΕΝΙΚΑ
13

Εκπαίδευση προσωπικού

100-120

5,00

14

Εγγύηση καλής λειτουργίας - αντισκωριακή προστασία

100-120

10,00

15

Εξυπηρέτηση µετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνος
παράδοσης ζητούµενων ανταλλακτικών – Χρόνος ανταπόκρισης
συνεργείου – Χρόνος αποκατάστασης

100-120

10,00
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16

Χρόνος παράδοσης

100-120

5,00

ΣΥΝΟΛΟ

100

Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές.
Η συνολική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς και προκύπτει από τον τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+………..+σν.Κν
(τύπος 1)
όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν=1 (100%)
(τύπος 2)
Η οικονοµική προσφορά (Ο.Π.) και η συνολική ως άνω βαθµολογία U προσδιορίζουν την ανηγµένη προσφορά, από τον τύπο:
λ = Ο.Π.
U
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο σύγκρισης λ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΕΕΕΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
α
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19 και του άρθρου 10 περ. 9 του Ν.4625/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
•
Την διόρθωση τίτλου της απόφασης από «Απόφαση της Οικ. Επ. περί έγκρισης προµήθειας α)
απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού
150.000,00 € και β)µηχανήµατος έργου (ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη
προϋπολογισµού 185.000,00€ , συνολικού προϋπολογισµού 335.000,00€ µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή
διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού όρων
διαγωνισµού» σε «Απόφαση της Οικ. Επ. περί έγκρισης προµήθειας απορριµµατοφόρου οχήµατος µε σύστηµα
συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού 150.000,00 € µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό
διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού
όρων διαγωνισµού»
•
Την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια απορριµµατοφόρου
οχήµατος µε σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισµού 150.000,00 € µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιµής µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό µε χρήση της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.,
•
Την έγκριση των από 3-06-2020 τεχνικών προδιαγραφών/ της µε αριθµ.164/2020 µελέτης, που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
•
και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 352/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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