ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 37ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 234/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Αυγούστου του έτους
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 18074/11-8-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
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.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων
και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, έγκρισης ανάθεσης της προµήθειας µε συνοπτικό διαγωνισµό, έγκρισης
των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων του διαγωνισµού »
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή: «[…]δ) αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα
και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να
συγκροτεί επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες, […]»
Σύµφωνα µε το άρθρο 116 του Ν.4412/2016: «1.Για δηµόσιες συµβάσεις κάτω των ορίων οι
αναθέτουσες αρχές µπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 και
στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 117 και 118
και στο σύστηµα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλόγως εφαρµοζόµενου. Τα ανώτατα χρηµατικά όρια των
άρθρων 117 και 118, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
2.Στις διαδικασίες σύναψης ∆ηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων δεν απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της
Αρχής»
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει: «1.Προσφυγή στη διαδικασία του
συνοπτικού διαγωνισµού επιτρέπεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. 2. Για τη διενέργεια συνοπτικού
διαγωνισµού, η αναθέτουσα αρχή δηµοσιεύει διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 66. Επιπρόσθετα, µπορεί να
προσκαλεί επιπλέον και συγκεκριµένους οικονοµικούς φoρείς, τρεις (3) τουλάχιστον εφόσον
δραστηριοποιούνται τόσοι στη σχετική αγορά. 3.Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται
εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
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διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης. 4.Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής. 5.Οι λεπτοµέρειες διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού καθορίζονται στα
έγγραφα της σύµβασης.»
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.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016: «Για την
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση ∆ηµάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσµων, νοµικών
τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, χωρίς προηγούµενη απόφαση του συµβουλίου. Στην
περίπτωση αυτή τα συντασσόµενα τεύχη εγκρίνονται από τον ∆ήµαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον
πρόεδρο του συνδέσµου, του δηµοτικού ή κοινοτικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ιδρύµατος. Για τη
συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισµό) απαιτείται απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού
συµβουλίου, του διοικητικού συµβουλίου συνδέσµων, νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου και
ιδρυµάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόµενα τεύχη».
Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη για προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων .
Στους ΚΑ 20-6699.003, 25-6699.011, 30-6699.003, 35-6699.003, 50-6699.003, 70-6699.006, 706699.010, 70-6699.011 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017 έχουν εγγραφεί
πιστώσεις 13.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00 500,00 1.000,00 6.800,00 3.400,00 ευρώ αντίστοιχα για
την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου.
Με το αριθµ.εσ.πρωτ.1301/24-07-2017 αίτηµα µε Α∆ΑΜ:17REQ001744707 η ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών αιτείται την προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου.
Με την αριθµ.207/2017 –Α∆Α:Ψ6ΦΤΩΛΙ-6Α0 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής υπεβλήθη αίτηµα στον
Αναπληρωτή Πρ/νο της ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση σχετικών προτάσεων Ανάληψης
Υποχρέωσης και Βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών.
Εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµ. Α-817, Α-818, Α-819, Α-820, Α-821, Α-822, Α-823, Α-824 προτάσεις
Ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επί
των ανωτέρω προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των
προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων
της αντίστοιχων πιστώσεων .
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε την αριθµ.164/2017 µελέτη έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές
της ανωτέρω προµήθειας/υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω προδιαγραφές και µελέτη, ο προϋπολογισµός της εν λόγω προµήθειας
ανέρχεται στο ποσό των 38.918,64€ µε Φ.Π.Α 24% ευρώ, ενώ η διάρκεια της θα είναι έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2017 από την υπογραφή της σύµβασης.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά :
α) µε τη διάθεση της πίστωσης από τους ΚΑ 20-6699.003, 25-6699.011, 30-6699.003, 35-6699.003, 506699.003, 70-6699.006, 70-6699.010, 70-6699.011,
β) την έγκριση ανάθεσης της προµήθειας ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας µε
συνοπτικό διαγωνισµό,
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε την µε αριθµ.164/2017 µελέτη
δ) και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού ως κατωτέρω:
ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ο
ΑΡΘΡΟ 1 :ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

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
ΕL 624
26453 60610
26453 60586
info@lefkada.gov.gr
Γεωργάκη Κων/να, Πάντζου 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.
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1.2
Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 παρ.1 του
Ν.4412/2016.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορείς χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους
Κ.Α.Εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. Συγκεκριµένα θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε.:
20-6699.003, 25-6699.011, 30-6699.003, 35-6699.003, 50-6699.003, 70-6699.006, 70-6699.010, 70-6699.011,
σύµφωνα µε την αριθµ…../2017-Α∆Α:…………. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας
µε συνοπτικό διαγωνισµό, όπως περιγράφεται στη µε αριθµ.164/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές των τευχών δηµοπράτησης, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στον διαγωνισµό,
το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια
εκτέλεσής της, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. ∆υνατότητα µεταβολής
υφίσταται, µόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
ο

ΑΡΘΡΟ 2 :ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
η
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 7 του µηνός Σεπτεµβρίου, του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη, και ώρα
10:00 π.µ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών, στο
δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στην οδό Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), Τ.Κ. 31100, Γραφείο
ος
Συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής, 1 όροφος, Τ.Κ. 31100, στην πόλη της Λευκάδας.
1.Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να παραδώσουν οι ίδιοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους τις
κλειστές προσφορές την ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού.
Επισηµαίνεται ότι ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που
θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως στην Επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.
2.Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ηµέρα, η αποσφράγιση και
η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ηµέρα, µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα
ηµεροµηνία, σε όσους οικονοµικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύµβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των
προσφορών, µπορεί να ορισθεί και νέα ηµεροµηνία, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο
προηγούµενων εδαφίων.
3. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται µέσα στην προθεσµία του άρθρου 2 είτε (α) µε κατάθεσή τους
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού είτε (β) µε συστηµένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) µε κατάθεσή
τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισµό, το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχοµένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδροµικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. ∆εν
θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα, ακόµα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ηµεροµηνία
υποβολής του άρθρου 2 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
.
5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο πρακτικό της
την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως µη
κανονικές.
6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση
νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
7. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 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.
ο

Α.

ΑΡΘΡΟ 3 :∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
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Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) θα δηµοσιευθεί σε µια εβδοµαδιαία τοπική
εφηµερίδα, σύµφωνα µε την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης (82) της παρ. 1 του άρθρου 377
του ν. 4412/2016 µε το άρθρο 18 του νόµου 4469/2017 (Α 62), σε συνδυασµό µε την παρ. 12 του άρθρου 379
του ν. 4412/2016, και συγκεκριµένα στην εφ. ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.lefkada.gov.gr
Β.
Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους διαγωνιζόµενο/-ους που
ανακηρύσσεται/-ονται ανάδοχος/-οι (ΝΣΚ 204/2010).
ο

ΑΡΘΡΟ 4 :ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
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 τους,
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.
ο

ΑΡΘΡΟ 5 :ΈΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα διακήρυξη µε τα παραρτήµατά της,
β) η αριθµ.164/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία περιλαµβάνει την τεχνική
έκθεση, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, την προµέτρηση ελαστικων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή
υποχρεώσεων, έντυπο οικονοµικής προσφοράς.
γ)οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
ο

ΑΡΘΡΟ 6 :ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Οι οικονοµικοί φορείς που επιθυµούν να συµµετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισµό µπορούν να λάβουν γνώση
του πλήρους τεύχους της διακήρυξης καθώς και τυχόν συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων που
θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας,
στον δικτυακό τόπο: http://www.lefkada.gov.gr
2. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα των τευχών της διακήρυξης µε δαπάνες και φροντίδα τους. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα
και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η
αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών
µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα να ενηµερώνονται για τον παρόντα διαγωνισµό από τη ∆/νση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, Τµήµα Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου και Προµηθειών του ∆ήµου
Λευκάδας, Ταχ. δ/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη (∆ιοικητήριο), 31100 Λευκάδα, τηλ. 26453 60610, 26453
60542, φαξ: 26453 60586, αρµόδια υπάλληλος κ. Γεωργάκη Κων/να, e-mail:info@lefkada.gov.gr τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες, µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης.
Σε ότι αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές οι πληροφορίες θα δίνονται από την ∆/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών, την αρµόδια υπάλληλο κ.Παντζου Ζωή τηλ. 26453 60581.
Ο

ΑΡΘΡΟ 7 :ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας
Εγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους
Β. Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Ορισµένος ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών (δεν απαιτείται)
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Ορισµένος ελάχιστος κύκλος εργασιών στον τοµέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύµβαση (δεν
απαιτείται)
Γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Εξασφάλιση διάθεσης αναγκαίων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων και εµπειρίας, αποδεικνυόµενη µε
κατάλληλες συστάσεις από συµβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν (απαιτείται)
∆ .Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Απαιτούνται
Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (∆άνεια εµπειρία)
Μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 78 του Ν. 4412/2016.
Ο

ΑΡΘΡΟ 8 :ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες
γλώσσες, συνολικά ή µερικά. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των τµηµάτων των εγγράφων της σύµβασης
που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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)57.
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα κατατεθούν
από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε
από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα 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 36 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
4. Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή µη – µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο θα
υποβάλλονται στην ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την επικοινωνία των
αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την αναθέτουσα αρχή, µε τον ορισµό και την παρουσία διερµηνέων.
Ο

ΑΡΘΡΟ 9 :∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται και που
είναι εγκατεστηµένα σε:
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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 του Ν. 4412/2016 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 συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν.
4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νοµική της µορφή πρέπει να είναι τέτοια που
να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και µοναδικού φορολογικού µητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).
3. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
Ο

ΑΡΘΡΟ 10 :∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής τοποθετούνται , επί ποινή αποκλεισµού τα
αναφερόµενα κατωτέρω :
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία :
1.αναγράφεται ο διαγωνισµός (αριθµός ∆ιακήρυξης) στον οποίο συµµετέχουν και ο χρόνος ισχύος της
προσφοράς (90 ηµέρες),
2.δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
3.δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
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Β. Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16, που
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης και συµπληρώνεται, ώστε να δηλώνονται από τους
οικονοµικούς φορείς οι σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από τη διακήρυξη και τα σχετικά πεδία του. Το
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ,
όπως εγκρίθηκε µε την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016) υποβάλλεται ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 της παρούσας,
β)πληροί όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι).Ο οικονοµικός φορέας µπορεί να συµπληρώσει από
το ΤΕΥ∆ µόνο την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συµπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα
του Μέρους IV.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, µπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Το ανωτέρω Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆)υπογράφεται και υποβάλλεται από
τους υποψήφιους αφού συµπληρωθεί :
Σηµείωση(1):Υποχρέωση υποβολής του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.∆Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης -Τ.Ε.Υ.∆- περί µη έκδοσης
τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήµατα της §1(περ α-στ )του άρθρου 73 Ν 4412/16 αφορά σε
κάθε πρόσωπο που είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Σηµείωση (2):Υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥ∆
Το Τυποποιηµένο Έγγραφο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) υπογράφεται από το φυσικό/-ά πρόσωπο/α, τα οποία
είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό & κανονιστικό πλαίσιο
που διέπει τον οικονοµικό φορέα, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).
Συγκεκριµένα η υποχρέωση αφορά:
α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους
διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) το ∆/ντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
γ)Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του
ΤΕΥ∆ υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα)
ΤΕΥ∆ ( Συχνές ερωτήσεις – Απαντήσεις Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. - αριθ. 38).
∆ιευκρίνιση : Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις µπορεί να φέρουν ηµεροµηνία εντός του διαστήµατος από
την δηµοσίευση της παρούσας διακήρυξης έως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών .
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986 (Α΄75), [ πλην
του Τ.Ε.Υ.∆ ο τρόπος υποβολής και υπογραφής του οποίου περιγράφεται στις ανωτέρω σηµειώσεις (1) και (2
)]υπογράφουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος η το εξουσιοδοτηµένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι
Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του
∆.Σ. του συνεταιρισµού.
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση
που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε
µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
Για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια
διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Ο

ΑΡΘΡΟ 11 :ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού όλα τα έγγραφα και
δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν τη συµφωνία της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντα µε τα όσα
αναφέρονται της µε αριθµ.164/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε
µέλος της.
Όλα τα έντυπα µε τεχνικά στοιχεία, περιγραφές, αναλύσεις του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό λόγω του µεγάλου όγκου να
τoπoθετηθoύv στο κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακoλoυθoύv τον κυρίως φάκελο µε τις
ίδιες ενδείξεις.
Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εµφανίζονται οικονοµικά στοιχεία.
Ο

ΑΡΘΡΟ 12 :ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά (προσφερόµενη τιµή) δίδεται σε ευρώ µε συµπλήρωση από τους
συµµετέχοντες του έντυπου της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος Α΄.
Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα.
Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδεχόµενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική
τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
Στο φάκελο της Οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισµού µόνο τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προκηρυσσόµενων προµηθειών.
Η συνολική τιµή προσφοράς, συµπληρώνεται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο
αναγραφή τιµής στην προσφορά δεν λαµβάνεται υπόψη.
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από πρoηγoύµεvη γνωµοδότησή της Επιτροπής του διαγωνισµού.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η Οικονοµική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της
προµήθειας), οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.
Ο

ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ
Η Α.Α. δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί φορείς και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές , συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και
των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών.
Εφόσον ο οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν της 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.
Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων ασκείται, σύµφωνα
µε τους όρους του άρθρου 1 του Π.∆.28/2015(Α΄34).
Ο

ΑΡΘΡΟ 14 :ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση συµµετοχής
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, η εγγύηση
συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.

α)

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης,
εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
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β)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ)
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των προµηθειών και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσµου.
δ)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχεται 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.
ε)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει 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,
ζ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ο οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά
δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προµήθειας,
η) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
θ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,
ι) 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 του ∆ήµου και
ια) τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
∆εν απαιτείται αναφορά στον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία
διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Οι Υπηρεσίες του ∆ήµου επικοινωνούν µε τους φορείς που έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές
προκειµένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους
Ο
ΑΡΘΡΟ 15 :ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές των οικονοµικών φορέων υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς
δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
2. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να
υποβάλουν εγγράφως προσφορά µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα
διακήρυξη, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισµένο φάκελο.
3. Στον σφραγισµένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα, δηλαδή η επωνυµία, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου,
τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των
µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.
Έτσι ενδεικτικά, ο ενιαίος σφραγισµένος κυρίως φάκελος θα φέρει εξωτερικά τις παρακάτω
ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Ο ∆ήµος Λευκάδας
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No: ……………/…….…………. (αναγράφεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η
ηµεροµηνία του)
Για την επιλογή αναδόχου για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : …....../……..../………
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Στοιχεία Αποστολέα (Προσφέροντος) :
• επωνυµία:
• διεύθυνση:
• αριθµός τηλεφώνου:
• αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax):
• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail):
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά» και
γ) Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
5. Στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατά
περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας
διακήρυξης .
6. Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» επί ποινή αποκλεισµού, περιλαµβάνονται όλα τα τεχνικά
στοιχεία των προσφερόµενων ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην αριθµ.164/2017 µελέτη του ∆ήµου
Λευκάδας και το άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.
7. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά
του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούµενα από
την αριθµ.164/2017 µελέτη του ∆ήµου Λευκάδας και το άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης oικovoµικά στοιχεία
της προσφοράς, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση.
8. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ηµεροµηνία,
αποσφραγίζονται όλες µαζί µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον
προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού και µε τον τρόπο που υποδεικνύεται από
αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της
προσφοράς τους (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική ή οικονοµική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η
διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα
που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση,
ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν
επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία.
10. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέας ή , σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο 96 Ν.4412/2016) .
Ο

ΑΡΘΡΟ 16 :ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισµό ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη (άρθρο 97 Ν.4412/2016).
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της,
εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε
δικαίωµα για κατακύρωση.
Ο

ΑΡΘΡΟ 17 :ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της
νοµιµότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο Λευκάδας, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Λευκάδας, , µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου
µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την
Οικονοµική Επιτροπή.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
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τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε
πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Οικονοµική Επιτροπή.
Ο

ΑΡΘΡΟ 18 :ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Στην
τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικών στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
2. Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ.
3. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
4. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
6. ∆εν επιτρέπονται προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς
προµήθεια ειδών.
Ο

ΑΡΘΡΟ 19 :ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης
της προθεσµίας του άρθρου 2 της παρούσας. Η παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο της αναθέτουσας
αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σηµειώνεται ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον
φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και
παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. Η υποβολή µόνο µίας
προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της
σύµβασης.
β) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια, παρουσία των
προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
Ν.4412/2016.
Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της Επιτροπής. Οι φάκελοι των οικονοµικών
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και
τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και
φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία και ώρα.
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει πρακτικό
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία
και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών, η οποία καταχωρίζεται σε σχετικό πρακτικό, µαζί µε τους λόγους
απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούµενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
4. Το αποτέλεσµα των ανωτέρω σταδίων, που µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση,
επικυρώνονται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν.
4412/2016.
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6.Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (ισότιµες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Ο

ΑΡΘΡΟ 20 :∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
∆ικαιολογητικά
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της
σύµβασης, κρίνονται κατά την υποβολή των προσφορών, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών σύµφωνα µε
το άρθρο 21 και κατά τη σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 24της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ζητεί από τους προσφέροντες και υποψηφίους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (άρθρο 79 παρ.5 Ν.4412/2016).
∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός δέκα (10) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 10 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (άρθρο 103 του Ν.4412/2016).
2. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν χρόνο ισχύος δύο µηνών από την ηµεροµηνία της
πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να εκδίδονται.
3.Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης
να φέρουν ηµεροµηνία εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης, εντός του οποίου θα πρέπει να
εκδίδονται.
4.Η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα µέλη της ένωσης.
5. Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
6. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:
•
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 22.
•
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους όσο για το
απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.
•
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
•
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας, περί
του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονοµικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων
(φορολογική ενηµερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική
ενηµερότητα), σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νοµοθεσία
αντίστοιχα.
•
Για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
•
(i) φορολογική ενηµερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονοµικών για τον οικονοµικό φορέα,
•
(ιι) ασφαλιστική ενηµερότητα που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το προσωπικό τους
µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων, όσον αφορά τα νοµικά πρόσωπα, και των εκ των
µελών της διοίκησής τους εργαζοµένων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.
•
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελµά τους
•
Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης του
οικονοµικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε
σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, 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.) καθώς και
η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού οργάνου και
•
παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε αντιπρόσωπο τους.
7. Αν το κράτος-µέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 22, το έγγραφο ή το
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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 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 στα υπό 1 και 2 του άρθρου 22 της παρούσας.
Αν διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόµενου απορρίπτεται.
8. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην
Επιτροπή διαγωνισµού.
9.Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5)
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε την
υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των
παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συµµετοχής, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
10.Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
11. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
12. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
13. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και η σχετική
απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για έλεγχο νοµιµότητας. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισµού µπορεί να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύµβαση
να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.
Ο

ΑΡΘΡΟ 21 :ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος.
β) Τη µαταίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ ισότιµων προσφορών.
Ο

ΑΡΘΡΟ 22 :ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης, εφόσον συντρέχει
στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (αν
πρόκειται περί ένωσης οικονοµικών φορέων ) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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,
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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 τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων 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 η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων 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 προσφέρων, 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.
3. Κατ’εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1 και 2. Κατ’εξαίρεση, όταν ο αποκλεισµός είναι σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
καταβληθεί ή όταν ο προσφέρων 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 υποβολής προσφοράς, δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 2.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονοµικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1και 2.
5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 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. 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, µε τελεσίδικη απόφαση,
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 στο κράτος
- µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση
6. 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.
7. Οικονοµικός φορέας που του 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
δηµοσίων (διαγωνισµό).
Ο

ΑΡΘΡΟ 23 :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , µαζί µε το αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης προσφορών, σε κάθε προσφέρονται εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε
κάθε πρόσφορο τρόπο (άρθρο 105 Ν.4412/2016) όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί
αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου.
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2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον ο ∆ήµος Λευκάδας δεν την
κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
3. Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις
βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής πρoστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 20
της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε
ορισµένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης.
4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει
το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Ο

ΑΡΘΡΟ 24 :ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση, καταρτίζεται από τον ∆ήµο Λευκάδας σχετική Σύµβαση η οποία
ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης και υπογράφεται και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη. Εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής, η Σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο και
πρωτοκολλείται στο πρωτόκολλο του ∆ΗΜΟΥ. Εκ µέρους του Αναδόχου, η Σύµβαση υπογράφεται από τον
ίδιο ή τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών Τευχών.
Επιπλέον, η Σύµβαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο του ΚΗΜ∆ΗΣ όπου και λαµβάνει αριθµό Α∆ΑΜ.
Η Σύµβαση για την υλοποίηση της προµήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους
όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και στην προσφορά του αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή
κατά την κατακύρωση Η Σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο αυτών των
στοιχείων. Η Σύµβαση θα περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της
προµήθειας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. Επιπλέον, θα
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
Α
Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης,
Β
Τα συµβαλλόµενα µέρη,
Γ
Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα,
∆
Την τιµή,
Ε
Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής των ειδών,
Στ
Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών,
Ζ
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις,
Η
Τις προβλεπόµενες ρήτρες,
Θ
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
Ι
Τον τρόπο πληρωµής,
Ια
Τις διατάξεις εκτέλεσης της Σύµβασης.
Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για όσα
σηµεία δεν ρυθµίζονται µε την Σύµβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προµηθειών του δηµοσίου.
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβαλλόµενων µερών µε
απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Τυχόν τροποποιήσεις δεν µεταβάλλουν τη
συνολική φύση της σύµβασης (άρθρο 132 του Ν.4412/2016) .
Η Σύµβαση για ΟΜΑ∆Α θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α)Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της σύµβασης.
β)Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις
δ)Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και
αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη Σύµβαση.
Ο

ΑΡΘΡΟ 25 :ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
H παράδοση-τοποθέτηση-ζυγοστάθµιση θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
∆ήµου, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και έως 31-12-2016.
Ο ∆ήµος Λευκάδας δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων των ελαστικών ή του συνόλου του
προϋπολογισµού.
Οι παραγγελίες θα γίνονται γραπτώς από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του ∆ήµου, σε ώρες και ηµέρες που θα καθορίζονται
µε την σύµφωνη γνώµη προµηθευτή και παραλήπτη, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή, είτε στις
εγκαταστάσεις (συνεργείο) του προµηθευτή (οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου
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Λευκάδας) είτε εφόσον παραστεί ανάγκη µε κινητό συνεργείο στον τόπο που θα του ζητηθεί, εντός των ορίων
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόµιµες κρατήσεις και φόροι.
Ο

ΑΡΘΡΟ 26 :ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
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.4412/2016 επιβάλλεται
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα (άρθρο 207 του
ν.4412/2016).
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 προµηθευτής 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.
Ο

ΑΡΘΡΟ 27 :ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Ε.∆.∆.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν
παρέδωσε τις ποσότητες των ειδών σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην υπογεγραµµένη σύµβαση.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι κυρώσεις
που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ο

ΑΡΘΡΟ 28 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για τη δηµοπράτηση και την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α')
- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α')
- του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Α’
74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,
- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» .
- 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».
- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο
των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόµοι, Π∆ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται
µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν
αποτελούν µέρος του εφαρµοστέου θεσµικού πλαισίου της.
Ο

ΑΡΘΡΟ 29 :ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει µε την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής τα
οποία είναι:
α) Τιµολόγιο-∆ελτίο αποστολής προµηθευτή
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του
∆ήµου Λευκάδας.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας & βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας περί µη οφειλής του
προµηθευτή.
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Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή του τιµήµατος υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις. Από την
πληρωµή του αναδόχου θα παρακρατηθεί επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών ο προβλεπόµενος
φόρος 4%, κράτηση 0,06% για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (E.A.A.∆Η.ΣΥ ) που
υπάγεται σε χαρτόσηµο 3% και σε ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου (ΥΑ 5143/2014 ΦΕΚ
3335/Β/2014), και 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης και
επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3% και επί του χαρτοσήµου Ο.Γ.Α 20%.
Ο

ΑΡΘΡΟ 30 :ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα έγγραφα της σύµβασης µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προµήθεια είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε
περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:
1. Το συµφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Η µε αριθµ.164/2017 µελέτη
4.Η προσφορά του Αναδόχου
Ο

ΑΡΘΡΟ 31 :ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις προδιαγραφές
και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις …./08/2017.
Ο

ΑΡΘΡΟ 32 :ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει πλήρη γνώση
αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της
προµήθειας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
α) τη διάθεση της πίστωσης από τους ΚΑ 20-6699.003, 25-6699.011, 30-6699.003, 35-6699.003, 50-6699.003,
70-6699.006, 70-6699.010, 70-6699.011,
β) την έγκριση ανάθεσης της προµήθειας ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Λευκάδας µε
συνοπτικό διαγωνισµό,
γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών σύµφωνα µε την µε αριθµ.164/2017 µελέτη, η οποία έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΡΗΣΗ : 2017
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 164

ΜΕΛΕΤΗ
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ»
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ
38.918,64 €
Μ Ε ΦΠ Α 2 4 %
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προϋπ 38.918,64 €
Πηγή Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2017

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προµήθεια - τοποθέτηση ελαστικών µε σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασµό
πέλµατος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωµάτινο και ασφάλτινο οδόστρωµα (ελληνικά
εδάφη), πολύ καλής ποιότητας, για την κάλυψη των αναγκών των οχηµάτων και µηχανηµάτων όλων των Υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας.
Όλα τα είδη ελαστικών θα είναι απολύτως καινούργια, αµεταχείριστα, κατασκευασµένα από πρωτογενή υλικά άριστης
ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώµατα, θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρµονισµένα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε µηχανική καταπόνηση, θλίψη, µεγάλες θερµοκρασιακές αλλαγές, εφελκυσµό και
στρέβλωση, κατάλληλα για τις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες.
Πρέπει να είναι κατά την ηµεροµηνία παράδοσής των από τον προµηθευτή παραγωγής τελευταίου εξαµήνου και η
ηµεροµηνία παραγωγής τους να φαίνεται πάνω στα ελαστικά µε τη µορφή τριών ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την
εβδοµάδα και το τελευταίο το έτος.
Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήµανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση & τον τύπο του ελαστικού
καθώς επίσης & τη σήµανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή
νοµοθεσία και είναι εφοδιασµένο µε το ανάλογο πιστοποιητικό σήµανσης καταλληλότητας.
Επειδή ο ∆ήµος διαθέτει οχήµατα και µηχανήµατα (χωµατουργικά, απορριµµατοφόρα κ.λ.π.) που δουλεύουν σε 24ωρη
βάση, κρίνεται απαραίτητο ο προµηθευτής να διαθέτει οργανωµένο κινητό συνεργείο προκειµένου να προβεί στην άµεση
τοποθέτηση των ελαστικών οποτεδήποτε και οπουδήποτε του ζητηθεί.
Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραιτήτως ζυγοστάθµιση.
Η παράδοση της προµήθειας θα είναι τµηµατική καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, ανάλογα µε τις ανάγκες των Υπηρεσιών
του ∆ήµου. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται στην εξάντληση των ποσοτήτων ή του προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή για:
- την τήρηση των τιµών προσφοράς µέχρι 31/12/2017,
- την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 50.000 χλµ.
- την άµεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθηµερινές και αργίες των φθαρµένων ελαστικών µε οργανωµένο κινητό
συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του νέου ∆ήµου Λευκάδας.
Οι διαγωνιζόµενοι επίσης υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα αναφέρονται το εργοστάσιο και η χώρα
παραγωγής των ελαστικών, ο τόπος εγκατάστασής τους και ότι διαθέτουν κινητό συνεργείο. Επίσης θα πρέπει να λάβουν
υπόψη ότι τα ελαστικά που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος µας, θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου κατασκευαστή, µε ευρεία
κυκλοφορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν τεχνική περιγραφή των ελαστικών, σχέδια, φωτογραφίες, όπως και κάθε
άλλο στοιχείο που µπορεί να υποβοηθήσει την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται σε 38.918,64 € µε το Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Λευκάδας οικονοµικού έτους 2017 και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 24/7/2017
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 24/7/2017

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προϋπ 38.918,64 €
Πηγή Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2017

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

α/α

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προµήθεια

Είδος

Ποσότητα

Τιµή

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
2
432,00 €
11R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
4
70,00 €
165/70R14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
4
113,00 €
205R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
6
130,00 €
215/75R16
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 250-15
Τεµαχ.
2
309,00 €
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 7.00-15
Τεµαχ.
4
212,50 €
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
12
393,00 €
285/70R19,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
2
480,00 €
295/80R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
2
481,00 €
315/80R22,5
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
4
123,00 €
205/60R15
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
4
481,00 €
315/80R22,5
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 12,5/80/18
Τεµαχ.
6
430,00 €
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 18/4/26
Τεµαχ.
2
800,00 €
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
2
482,00 €
12/22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
Τεµαχ.
4
81,00 €
185/60R14

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

∆απάνη

864,00 €
280,00 €
452,00 €
780,00 €
618,00 €
850,00 €
4.716,00 €
960,00 €
962,00 €
10.482,00 €
492,00 €
1.924,00 €
2.416,00 €
2.580,00 €
1.600,00 €
964,00 €
324,00 €

16

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
245/70R16

Τεµαχ.

4

150,00 €

600,00 €

17

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
315/80R22,5

Τεµαχ.

4

481,00 €

1.924,00 €

Τιµή

α/α

Είδος
Προµήθεια

Ποσότητα
Μονάδας

18

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
2,5-17

Τεµαχ.

∆απάνη
Μονάδας χωρίς
Φ.Π.Α.

2

35,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
19

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
175R14

Τεµαχ.

19

2

84,00 €

70,00 €
8.062,00 €
168,00 €

20

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
265/70R19,5

4

Τεµαχ.

350,00 €

1.400,00 €
1.568,00 €

21
22
23

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 90/80/14
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 110/80/14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
185/60R14

Τεµαχ.
Τεµαχ.

1
1

67,00 €
90,00 €

67,00 €
90,00 €

Τεµαχ.

2

81,00 €

162,00 €
319,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
24
25
26

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 90/80/14
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 110/80/14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
225/75R16

Τεµαχ.
Τεµαχ.

1
1

67,00 €
90,00 €

67,00 €
90,00 €

Τεµαχ.

4

162,00 €

648,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
27
28
29
30
31
32

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
185/60R14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
205/75R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
205/80R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων
265/70R19,5
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 320/85R24
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 420/85R30

805,00 €

Τεµαχ.

2

81,00 €

162,00 €

Τεµαχ.

4

177,00 €

708,00 €

Τεµαχ.

16

113,00 €

1808,00 €

Τεµαχ.

2

350,00 €

700,00 €

Τεµαχ.
Τεµαχ.

4
444,00 €
4
645,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Γενικό Σύνολο
Φ.Π.Α. 24 %
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (µε ΦΠΑ)

1776,00 €
2580,00 €
7.734,00 €
31.386,00 €
7.532,64 €
38.918,64 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 24/7/2017
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 24/7/2017

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προϋπ
Πηγή
Χρήση

38.918,64 €
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2017

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

α/α

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Προµήθεια

Ποσότητα

Είδος

2
4
4
6
2
4
12
2
2

Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 11R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 165/70R14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 205R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 215/75R16
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 250-15
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 7.00-15
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 285/70R19,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 295/80R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 315/80R22,5
ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

20

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 205/60R15
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 315/80R22,5
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 12,5/80/18
Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 18/4/26
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 12/22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 185/60R14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 245/70R16
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 315/80R22,5
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 2,5-17
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 175R14
Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 265/70R19,5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4
4

Τεµαχ.
Τεµαχ.

6
2
2
4
4
4
2

Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.
Τεµαχ.

2
4

Τεµαχ.
Τεµαχ.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
21

Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 90/80/14

1

Τεµαχ.

22

Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 110/80/14

1

Τεµαχ.

23

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 185/60R14

2

Τεµαχ.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 90/80/14

1

Τεµαχ.

25

Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 110/80/14

1

Τεµαχ.

26

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 225/75R16

4

Τεµαχ.

Ποσότητα

Είδος

α/α

24

Προµήθεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

27

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 185/60R14

2

Τεµαχ.

28

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 205/75R16

4

Τεµαχ.

29

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 205/80R16

16

Τεµαχ.

30

Εµπρόσθια-Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 265/70R19,5

2

Τεµαχ.

31

Εµπρόσθια ελαστικά διαστάσεων 320/85R24

4

Τεµαχ.

32

Οπίσθια ελαστικά διαστάσεων 420/85R30

4

Τεµαχ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 24/7/2017
Ο ∆/ΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΛΕΥΚΑ∆Α 24/7/2017

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΕ ΧΗΜ. - ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΤΖΟΥ ΖΩΗ
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προϋπ 38.918,64 €
Πηγή Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2017

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα υπό προµήθεια ελαστικά επίσωτρα πρέπει να τηρούν τις κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές και Όρους:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι απολύτως καινούρια, αρίστης ποιότητας, µη αναγοµωµένα, σε άριστη
κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων.

2.

Τα προσφερόµενα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες.

3.

Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί σαν πρώτη τοποθέτηση, σε Ευρωπαϊκές, ΗΠΑ, Ιαπωνικές ή
Κορεάτικες αυτοκινητοβιοµηχανίες.

4.

Απαιτείται η κατοχή εκ µέρους της κατασκευάστριας εταιρείας πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας κατά ISO
9001:2008 που αφορά την κατασκευή ελαστικών.

5.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει πίνακες, ή πιστοποιητικό του κατασκευαστή των ελαστικών, µαζί µε την
τεχνική προσφορά του, στους οποίους να αναφέρονται οι ιδιότητες των προσφεροµένων ελαστικών.

6.

Ο προµηθευτής πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι καινούρια µη αναγοµωµένα.

7.

Ο προµηθευτής υποχρεούται µετά τους σχετικούς ελέγχους για την τήρηση των παραπάνω όρων και το µακροσκοπικό
έλεγχο από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, να προβεί στη τοποθέτηση των ελαστικών επισώτρων και στην
ανάλογη ζυγοστάθµιση τους.

8.

Η συνολική ποσότητα κάθε είδους και διάστασης ελαστικού δεν είναι απαραίτητο να είναι και του ίδιου
κατασκευαστικού οίκου. Ο µειοδότης, για κάθε ένα από τα είδη πρέπει να υποβάλλει, αν ζητηθεί, πριν την υπογραφή
της σύµβασης, τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.

Όλα τα υπό προµήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δοµή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαµο
«Tubeless», των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της
κατασκευάστριας εταιρείας.

2.

Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσµη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγµατος χαλύβδινων
συρµάτων) και θα ενισχύεται µε µια ή περισσότερες περιµετρικές λωρίδες (Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται
από συνθετικές ίνες ή από πλέγµα χαλύβδινων συρµάτων.

3.

Η ηµεροµηνία παραγωγής των επισώτρων (η οποία πρέπει να επισηµαίνεται µε τους χαρακτήρες DOT και τρία ή
τέσσερα ψηφία στα πλευρικά τοιχώµατα κάθε ελαστικού επισώτρου) δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι (06) µήνες απ'
αυτήν της ηµεροµηνίας παράδοσης.

4.

Η κατασκευή των ελαστικών πρέπει να ακολουθεί τις προδιαγραφές E.T.R.T.O. (EUROPEAN TIRES AND RIM
TECHNICAL ORGANIZATION), και την οδηγία 92/23 της ΕΟΚ του συµβουλίου της 31 Μαρτίου 1992. Επίσης την
Οδηγία 92/23/EOK και 2005/11/ΕOΚ/ 16 Φεβρουαρίου 2005, σχετικά µε τα ελαστικά των οχηµάτων µε κινητήρα και
των ρυµουλκούµενων τους και µε την εγκατάσταση τους σ' αυτά και σύµφωνα µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις
που ισχύουν σήµερα. Τέλος πρέπει να συµµορφώνονται µε την Κοιν. Οδηγία 89/459/16-07-1989 "Για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισµένων κατηγοριών
οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενων τους" και την εθνική νοµοθεσία (υπ’ αριθ.: 32496/1558/2003 (ΦΕΚ
847Β΄/03) Υπουργική Απόφαση.

5.

Θα φέρουν ευρωπαϊκή πιστοποίηση ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης, η οποία θα αποτυπώνεται ανάγλυφα στο
ελαστικό κατά το στάδιο της παραγωγικής (Ε23, Ε4, e23, e4, κ.α.)

6.

Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθµισης που προβλέπονται από την ETRTO, ενώ όταν
εξετάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα ΑSΤΜ D-518 και ΑSΤΜ D - 1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον
στατικά και δυναµικά, πρέπει να µην εµφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους.

7.

Στα πλευρικά τοιχώµατα του ελαστικού θα πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη µορφή, οι
επισηµάνσεις που περιγράφονται στην προδιαγραφή ETRTO (EUROPEAN TIRES AND RIM TECHNICAL
ORGANIZATION), και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2° της 30-9-92. Οι επισηµάνσεις πρέπει να έχουν αποτυπωθεί κατά την
παραγωγή τους και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν. Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή
εγχάρακτα αποτυπωµένες οι προβλεπόµενες σηµάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την κατά
περίπτωση επιτροπή παραλαβής.
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8.

Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής του, οι διαστάσεις
του ελαστικού, η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα, το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο και το καθαρό βάρος κάθε τεµαχίου.

9.

Για τα λινά πρέπει να καθορίζεται ο αριθµός και η ποιότητα τους (όπως RAYON, NYLON κλπ).

10. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερµοκρασιών από + 125 °F
µέχρι - 65 °F (+ 52 °C µέχρι - 54 °C) τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγµές θραύσεις ή διαχωρισµό
στα επί µέρους υλικά τους.
11. Τα ελαστικά επίσωτρα κατασκευής γόµας από νάιλον αποκλείονται.
Στοιχεία αναγνώρισης ελαστικών
Στο πλαϊνό κάθε λάστιχου βρίσκονται κωδικοποιηµένες όχι µόνο οι τεχνικές προδιαγραφές του, αλλά και στοιχεία σχετικά µε
το πότε και που κατασκευάστηκε:
Π.χ 205/55 R 16 - 91 W E13 Made in Luxemburg DOT 5004
205: το πλάτος του ελαστικού σε mm
55: η σειρά ή προφίλ του ελαστικού. Το προφίλ (σειρά) ενός ελαστικού είναι το πηλίκο του ύψους του πλαϊνού δια του
πλάτους του πέλµατος, πολλαπλασιασµένο επί 100. Ο αριθµός που προκύπτει από τις παραπάνω πράξεις µας υποδεικνύει
πόσο µικρότερο είναι το πλαϊνό από το πέλµα ( σειρά 55 δηλώνει προφίλ ίσο µε το 55% του πλάτους του πέλµατος).
Ελαστικά µε προφίλ 55 και κάτω θεωρούνται ελαστικά χαµηλού προφίλ.
R: Radial ( ακτινωτό, αναφέρεται στον τρόπο κατασκευής )
16: η διάµετρος της ζάντας σε ίντσες
91: ο δείκτης φορτίου, δηλαδή το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο για το συγκεκριµένο ελαστικό από σχετικό πίνακα.
W: ο δείκτης ταχύτητας (στη συγκεκριµένη περίπτωση µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα 270 km/h) από σχετικό πίνακα
E13: ∆είχνει τη χώρα έγκρισης του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13 ο κωδικός για το Λουξεµβούργο). Ακολουθεί ο
κωδικός αριθµός της έγκρισης.
Made in Luxemburg: Η χώρα κατασκευής του συγκεκριµένου ελαστικού
DOT: Department of Transportation (Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ). Ο αριθµός που ακολουθεί δείχνει πότε κατασκευάστηκε
το λάστιχο, κάτι που είναι πολύ χρήσιµο κατά τη διαδικασία αγοράς ελαστικών.
5004: Τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού δείχνουν τη βδοµάδα και τα δύο τελευταία το έτος παραγωγής. Στην περίπτωσή
µας το λάστιχο παρήχθη την 50η εβδοµάδα του 2004.
Στο πλαϊνό µπορούν επίσης να αναγράφονται πληροφορίες σχετικά µε τη δοµή του ελαστικού, όπως εδώ που βλέπουµε
από πόσες στρώσεις αποτελείται η ζώνη του ελαστικού και από πόσες τα λινά.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ∆. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Προϋπ 38.918,64 €
Πηγή Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Χρήση 2017

( µε Φ.Π.Α. 24 %)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Η παρούσα συγγραφή αναφέρεται στην προµήθεια ελαστικών που προορίζονται για την κίνηση και λειτουργία των
οχηµάτων όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας. Όλα τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες τους φαίνονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισµό ∆ήµου Λευκάδας οικονοµικού έτους 2017.
ο

Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις
Στην παρούσα προµήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ, οι διεθνείς ISO, και της
Ευρωπαϊκής ένωσης.
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα:
α) Του Νόµου 4412/2016
β) Το Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ Α 114/2006) µε τίτλο << Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων>>.
γ) Το Ν. 3852/ ΦΕΚ 87 Α΄/ 7-6-2010 << Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης>>
δ) Το Ν. 3861/ΦΕΚ112 Α΄/ 13-7-2010 <<Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των
κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο << Πρόγραµµα διαύγεια >> και άλλες διατάξεις.
ε) Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α΄ 120/2013) Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις όπως αυτός ισχύει.
ο

Άρθρο 3 : Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει µε απόφαση της η Οικονοµική
Επιτροπή, σύµφωνα µε τις σχετικές για σκοπό αυτό νοµοθετικές διατάξεις όπως ισχύουν αυτές σήµερα. Η τελική επιλογή θα
γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα προσφορά βάση τιµής σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές
κατόπιν αξιολόγησης των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή.
ο

Άρθρο 4 : Ανακοίνωση αποτελέσµατος
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο σε
διάστηµα 20 ηµερών οπό την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης.
ο

Άρθρο 5 :Ανάδοχος-Προµηθευτής
Προµηθευτής αναδεικνύεται εκείνος που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προµήθειας εφόσον τα
προσφερόµενα είδη είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης.
Άρθρο 6ο : Σύµβαση
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά τον νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε
ορισµένο τόπο και χρόνο, για την υπογραφή της σύµβασης κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στα τεύχη της διακήρυξης .

ο

Άρθρο 7 : Εγγύηση καλής εκτελέσεως
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθορίζεται σε 5% επί του
ποσού της συνολικής συµβατικής αξίας της προµήθειας χωρίς ΦΠΑ ή αν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη. Παρέχεται δε
µε εγγυητική επιστολή, η οποία επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική παραλαβή.
ο

Άρθρο 8 : Χρόνος διάρκειας της προµήθειας
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προµήθεια ελαστικών ορίζεται ως 31-12-2017, από την
υπογραφή της σύµβασης. Τα ελαστικά θα παραδίδονται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου. Ο χρόνος
παράδοσης των ελαστικών ορίζεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την εκάστοτε παραγγελία, η οποία µπορεί να
γίνεται τηλεφωνικά ή µέσω έγγραφου µηνύµατος µε FAX. Τα ελαστικά θα τοποθετούνται σε εγκαταστάσεις του αναδόχου..
ο

Άρθρο 9 : Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις θα καθοριστεί µε την προσφορά των
διαγωνιζοµένων και ο οποίος δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους ή 50.000 km.
ο

Άρθρο 10 : Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν
συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις
του Ν. 4412/2016..
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ο

Άρθρο 11 : Πληµµελής κατασκευή
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία των ελαστικών δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή
κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
ο

Άρθρο 12 : Φόροι, τέλη. κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την
ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. ∆ηλαδή όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, έξοδα δηµοσίευσης διακήρυξης
διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού, λοιπές κρατήσεις, βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν
στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει ή ενδεχόµενη
απόφαση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
ο

Άρθρο 13 : Παραλαβή Υλικών-Πληρωµή
Η παραλαβή των ελαστικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και
πραγµατοποιείται µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.
Η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα να απορρίψει είδη αν είναι χαµηλής ποιότητας.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στην προµέτρηση είναι ενδεικτικές και τυχόν αυξοµειώσεις στις ποσότητες, θα
τακτοποιούνται στο ύψος της σύµβασης.
Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας και για
κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις παραδόσεις των
ελαστικών, µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά από κάθε παραλαβή υλικών από την αρµόδια επιτροπή και σύµφωνα µε
τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία του οικείου ΟΤΑ.
ο

Άρθρο 13 : Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές - Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν τον κατάλογο της εταιρείας τους και τους τύπους ελαστικών που προσφέρουν, χωρίς σε
αυτούς να αναφέρεται οποιοδήποτε οικονοµικό στοιχείο. Θα αναφέρεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής των
προτεινόµενων ελαστικών. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να επισυνάψουν στις προσφορές τους κατάλογο-prospectus του
κατασκευαστή των ελαστικών ή του επίσηµου αντιπροσώπου στη χώρα. Τα κατατιθέµενα prospectus, πρέπει να
επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις προσφορές Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
οπό πλήρη τεχνική περιγραφή και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική περιγραφή.
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δ) και τον καθορισµό των όρων του διαγωνισµού σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 234/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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