ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 28/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 226/2015

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 19693/11-9-2015 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
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Βλάχος Κων/νος
5. Γκογκάκης Γρηγόριος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος,
στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού
για την προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς/µεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων ∆ήµου
Μεγανησίου.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, πρότεινε την
κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς/µεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Μεγανησίου,
ως κατωτέρω:
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Λευκάδα: / /2015
Α.Π. :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη
Ταχ. Κώδικας: 31100, Λευκάδα
Τηλ: 2645360542, 2645360610
Fax: 2645360586


ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 –
2013

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού

Για την προµήθεια :
«Προµήθεια Εξοπλισµού Μεταφοράς/Μεταφόρτωσης
Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου Μεγανησίου»
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«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΡΘΡΟ
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Εισαγωγή
Ορισµοί
Νοµικό πλαίσιο και γενικές αρχές
Αντικείµενο της σύµβασης
∆ηµοσίευση της ∆ιακήρυξης
Τρόπος και κόστος λήψης εγγράφων του διαγωνισµού-πληροφορίες-διευκρινήσεις
∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής - Αποκλεισµός υποψηφίων
Χρόνος και τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Χρόνος ισχύος προσφορών
Στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής
Αποδοχή των όρων
Περιεχόµενο Επιµέρους Φακέλων
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
Απόρριψη προσφορών
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού - Κατακύρωση της προµήθειας
Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης - Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης Τροποποίηση Σύµβασης - Ολοκλήρωση Σύµβασης
Τιµές προσφορών - Νόµισµα
Εγγυήσεις
Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές
Προέλευση των προσφεροµένων ειδών
Προσκόµιση / Επίδειξη ∆είγµατος
Προδικαστικές Προσφυγές - προσωρινή δικαστική προστασία
Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών
Παραλαβή των ειδών
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
Ανωτέρα βία
Τρόπος Πληρωµής - Κρατήσεις
∆ηµοσιότητα
Έλεγχοι
Χρηµατοδότηση
Υπεργολαβία

Άρθρο 1°

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Ο ∆ήµος Λευκάδας για λογαριασµό του ∆ήµου Μεγανησίου προκηρύσσει διεθνή δηµόσιο ανοικτό
διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια του ακόλουθου
εξοπλισµού: 1 απορριµµατοφόρο τύπου πρέσας 16 m3, 2 απορριµµατοφόρα τύπου πρέσας 5 m3, 1
απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου ωφέλιµου φορτίου 1.5 tn, 5 m3, 1 τεµαχιστή κλαδεµάτων.
Αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου
«Προµήθεια Εξοπλισµού Μεταφοράς/Μεταφόρτωσης Αστικών Αποβλήτων ∆ήµου Μεγανησίου».
Ο προϋπολογισµός για την προµήθεια του εξοπλισµού ανέρχεται στο ποσό των 393.600,00 € (µε
Φ.Π.Α. 23%) και 320,000.00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Άρθρο 2ο

ΟΡΙΣΜΟΙ
1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο ∆ήµος Λευκάδας
∆ιεύθυνση: Τζεβελέκη - Υποσµ. Κατωπόδη – Φλογαΐτη, 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α
Τηλέφωνο: 2645360522
e-mail: info@lefkada.gov.gr
2. «Ανάδοχος προµηθευτής» ή «Προµηθευτής»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός ή
ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός
3. «∆ηµοπρατούσα Αρχή» ή (∆Α)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο ∆ήµος Λευκάδας
4. «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία»: Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
5. «Προϊστάµενη Αρχή»: Ο ∆ήµος Λευκάδας ή η Οικονοµική Επιτροπή κατά περίπτωση
6. «∆ιαγωνιζόµενος» - «Προσφέρων»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση που θα υποβάλλει
προσφορά.
7. «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης.
8. «Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από
τον ίδιο τον Προσφέροντα – που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή
πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
9. «Ανάδοχος»: Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή,
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
10. «Κατακύρωση»: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση
της προµήθειας στον Ανάδοχο.
11. «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους
συµµετέχοντες κατά τη διάρκεια της ∆ιαδικασίας, µε την ακόλουθη σειρά ισχύος:

1. ∆ιακήρυξη
2. Περίληψη ∆ιακήρυξης
3. Τεχνική Περιγραφή
4. Προϋπολογισµός
5. Τιµολόγιο
6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
12. «Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Τα συµβατικά τεύχη είναι τα
παρακάτω, και σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σ’ αυτά όρων, η σειρά
ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:
1. Η Σύµβαση
2. Η ∆ιακήρυξη
3. Τιµολόγιο Προσφοράς
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4. Προϋπολογισµός Προσφοράς
5. Τεχνική Προσφορά του διαγωνιζόµενου
6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
7. Τεχνική Περιγραφή
13. «Συµβατικό Τίµηµα»: Η τιµή της προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο.
14. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία
εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των
δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της
Σύµβασης.

Άρθρο 3°

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
3.1 Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τα
κάτωθι:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
α.- Της παρούσας διακήρυξης.
β.- Του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/06 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών
διατάξεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999, όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/06 της Επιτροπής της 6ης ∆εκεµβρίου 2006.
γ.- Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου, τον Κανονισµό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 842/2011
της Επιτροπής και τον Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 1251/11 της Επιτροπής και ισχύει.
δ.- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε.- Του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ.- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και ισχύει.
ζ.- Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η.- Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων − Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ.- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στον Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως µε τον
Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
ι.- Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε
µε τον Ν.4072/2012 και ισχύει.
ια.- Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης».
ιβ.- Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ιγ.- 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» (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014).
ιδ.- Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις»
(ΦΕΚ120/A/29-5-2013).
ιε.- Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.»
ιστ.- του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014).
ιζ.- Την αριθµ. πρωτ. 2037/20-01-2014 απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί ένταξης της Πράξης
«Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστηµα µεταφόρτωσης µεταφοράς στερεών αποβλήτων ∆ήµου
Μεγανησίου στη Λευκάδα» µε κωδικό MIS 456796 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική ΕλλάδαΠελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι».
ιη.- Την αριθµ.197/10-08-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού
µεταφοράς/µεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Μεγανησίου.

2. Τις αποφάσεις :
α.- Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.»
(ΦΕΚ 185Β /23-3-1993), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά τα σηµεία στα οποία δεν αντίκεινται
προς το Π∆ 60/2007.
β.- Την µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης
(ΥΠΑΣΥ∆) όπως τροποποιήθηκε µε τις αποφάσεις αριθµ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009),
28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088Β/19-7-2010) και 18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ 1111Β/3-6-2011) και ισχύει.
γ.- Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
δ.- Η µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».

ε. Την ΚΥΑ 69728/824/96 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων».
στ. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων -Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης».
ζ. Την Εγκύκλιο Α.Π. 129043/4345/8–7–2011 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων»

3.2 Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση µε τα παραπάνω και υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό θα εντοπιστεί από προδικαστική προσφυγή διαγωνιζοµένου σύµφωνα µε το
άρθρο 24.2.1 του παρόντος παραρτήµατος, τότε, όπως εξ' άλλου και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,
κατισχύουν τα αναφερόµενα στα παραπάνω 1α έως 2γ, σύµφωνα µε την τροποποίηση που φέρει η
αλλαγή στη νοµοθεσία.
Για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προµήθειας,
αρµόδια είναι τα κατά περίπτωση δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 4 ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα σύµβαση θα γίνει προµήθεια εξοπλισµού και οχηµάτων για τη µεταφορά –
µεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων στο ∆ήµο Μεγανησίου.
Ο εξοπλισµός αυτός εξυπηρετεί έναν σταθµό µεταφοράς – µεταφόρτωσης απορριµµάτων (ΣΜΜ) και
αναλύεται σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΜΟΝΑ∆Α
ΤΙΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ Σ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ (€) ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ
ΦΠΑ
ΙΣΜΟΣ ΜΕ
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ΦΠΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ / ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
1

Απορριµµατοφόρο 16 m3 (τύπου πρέσας)

2

Απορριµµατοφόρο 5 m3 (τύπου πρέσας)

3

Απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου ωφέλιµου φορτίου 1.5 tn, 5 m

4

Τεµαχιστής κλαδεµάτων

3

τεµ.

1

120 000.00

120 000.00

147 600.00

τεµ.

2

60 000.00

120 000.00

147 600.00

τεµ.

1

40 000.00

40 000.00

49 200.00

τεµ.

1

40 000.00

40 000.00

49 200.00
393 600.00

ΣΥΝΟΛΟ

Η συνολική δαπάνη του έργου θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Άρθρο 5 ο

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
5.1 ∆ηµοσιεύσεις
1. Η περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί µε ηλεκτρονικό µέσο, σύµφωνα µε το άρθρο 32 § 5 του
Π∆ 60/2007, για δηµοσίευση στην Υπηρεσία Ε.Ε.Ε.Κ. στις …./ …./2015
2. Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί άπαξ στο Τ.∆.∆.Σ. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ) στις …./ ….. /2015.
3. Στον Ελληνικό τύπο θα δηµοσιευτεί άπαξ :
• Σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες.
• Σε δύο εβδοµαδιαίες εφηµερίδες
4. Η διακήρυξη θα σταλεί στα Επιµελητήρια της χώρας και τον ΕΟΜΜΕΧ ή στον καθολικό διάδοχό
του, για ενηµέρωση.
8 Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος Λευκάδος και του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Μεγανησίου.
9 Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) :
www.lefkada.gov.gr , στις …… /….. /2015.
10 Τέλος η περίληψη της διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ) στις …. /…… /2015.
11 Η ∆ιακήρυξη θα δηµοσιευτεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στις ……………
5.2 Έξοδα δηµοσιεύσεων
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο που
ανακηρύσσεται ανάδοχος (ΝΣΚ 204/2010), στην δε Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 6 ο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
& ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
6.1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης από την
∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στον
οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της.
6.2.Η ∆ιακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδος http://www.lefkada.gov.gr
(περιληπτική και η αναλυτική ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά τους). Οι ενδιαφερόµενοι, ταυτόχρονα
µε τη λήψη της ∆ιακήρυξης, θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο,
όνοµα εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής, e-mail) στo ∆ήµο
Λευκάδος ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία µαζί τους. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη
δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι φέρουν την ευθύνη της ενηµέρωσής τους από την ∆ιαδικτυακή
Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και την ιστοσελίδα του
∆ήµου Λευκάδος.
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6.3. Το έντυπο, στο οποίο συµπληρώνεται η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να είναι αντίγραφο του
εντύπου του Παραρτήµατος ∆’ της παρούσας ∆ιακήρυξης (Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς)
σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες και χωρίς αλλοιώσεις.
Τα αιτήµατα για συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
∆ιαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του
∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί
φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που
τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο
των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Οι ∆ιαγωνιζόµενοι µπορούν να ζητήσουν µε την ανωτέρω διαδικασία συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την 10η ηµέρα πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή µέχρι την …../……/2015 και ώρα 11 π.µ.
Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες µαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω
διαστήµατος το αργότερο µέχρι 6 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία υποβολής των
Προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Οι ενδεχόµενες ερωτήσεις των Ενδιαφεροµένων συνοδευόµενες από όλες τις απαντήσεις θα
αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει
να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση
να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις
όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
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Άρθρο 7 ο

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
7.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
1. Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει
στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
7.2 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που θεµελιώνουν
το σχετικό δικαίωµα στην ∆ιεθνή Σ∆Σ (άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύµβαση
καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή τέλος σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς
συµφωνίες µε την ΕΕ. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι
εγκατεστηµένα στο εσωτερικό τους. Ως νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του
εµπορικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί και τα άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την
νοµοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.
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Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να είναι κατασκευαστές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή προµηθευτές του
δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι εις το οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση
ή αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι εις τα οικεία επιµελητήρια.
7.3 Ενώσεις / Κοινοπραξίες
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι ενώσεις/ κοινοπραξίες των ως άνω προσώπων, οι
οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις :
• Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που
συµµετέχει στην ένωση/ κοινοπραξία.
6. Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις των διοικήσεων όλων των
µελών τους (εταίρων της ένωσης/ κοινοπραξίας), µε τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια
χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το µέλος που θα
είναι ο επικεφαλής της ένωσης/ κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συµµετοχής στην ένωση/
κοινοπραξία.
7. Οι διαγωνιζόµενες ενώσεις/ κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούµενες από Νόµιµο
Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρµόδια διοικητικά
όργανα των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση/ κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο
τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του Ε.Ο.Χ. ή σε άλλες χώρες κατ΄ εφαρµογή
της Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την
ΕΕ.
• Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους.
• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε
περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της
Σύµβασης.

•

Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης/ κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/ κοινοπραξίας κατά
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία,
συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης,
τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε το ίδιο συµβατικό
τίµηµα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού
οργάνου.

7.4 Προσωπική κατάσταση (αποκλεισµός) υποψηφίων

1. Αποκλείεται από το διαγωνισµό συµµετέχων, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Α.Α. µε οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα
παρακάτω αδικήµατα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43§1 του Π.∆. 60/2007 [και άρθρο 45 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι :
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iν) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76).

2. Ακόµα αποκλείεται ένας προσφέρων σε περίπτωση που :
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α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υποβάλει αίτηση κήρυξης σε
πτώχευση ή έχει υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, ή
ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις της χώρας του.
β) Καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την
επαγγελµατική διαγωγή του.
γ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού ή σε
σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την
Α.Α.
δ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της χώρας του.
ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή την νοµοθεσία της χώρας του.
στ) Είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται σε εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης ή παραλείψεως υποβολής των
πληροφοριών αυτών.

3. Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης προσφέρων ο οποίος :
α) ∆εν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα
διακήρυξη.
β) ∆εν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα ή επισήµως µεταφρασµένα
στην ελληνική γλώσσα.
γ) ∆εν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη,
ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις αναφερόµενες στην παρούσα διακήρυξη.
δ) Έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς για προµήθειες του δηµοσίου ή των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης µε βάση αµετάκλητη απόφαση.

4. Αποκλείονται ακόµη :
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις στις χώρες τους.
β) Οι ενώσεις προσώπων/ κοινοπραξίες σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκοµίσει κατά την υποβολή της
προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.
δ) Τα νοµικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν απόφαση αρµοδίου οργάνου για την έγκριση συµµετοχής
στον διαγωνισµό και οι ενώσεις/ κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκοµίζουν
αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονοµικών φορέων που τις αποτελούν περί έγκρισης
συµµετοχής στον διαγωνισµό για την συγκεκριµένη πράξη.
5.Η Α.Α. µπορεί, εφόσον αµφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να
απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο
εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η Α.Α. µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµοδίων αρχών. Τα
αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκαταστηµένος
ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/ και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων,
ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντας.
7.5 Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική επάρκεια
Αποκλείεται από τον διαγωνισµό προσφέρων που δεν πληροί τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις
οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής επάρκειας και τα όρια τους όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 12
του παρόντος παραρτήµατος.

7.6 Τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες
Αποκλείεται από τον διαγωνισµό συµµετέχων που δεν καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις των
τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 12
του παρόντος παραρτήµατος.
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7.7 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 183 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίσουν την
υποχρεωτική εφαρµογή της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

Άρθρο 8 ο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8.1. Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει την
/ /2015, ηµέρα
και ώρα
Ελλάδος 12:00.
8.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11
της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)», στο
Π.∆. 60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π.∆.118/2007.
8.3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων
που τυχόν θα ζητηθούν από την αρµόδια πιστοποιηµένη στο σύστηµα Επιτροπή
Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών..
8.4. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
8.5. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
1
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

Άρθρο 9 ο

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε
άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να
απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά
δηµόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δηµόσιων αλλοδαπών αρχών και δηµόσια έγγραφα
που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το
αρµόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η
γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική
Γλώσσα είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) αλλά και κάθε αυστηρά τεχνικός όρος
για τον οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην ελληνική, µπορεί να είναι στην ελληνική
ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Ε.∆.∆. έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τους
προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της
προσφοράς.
9.2 Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειµένου
συµµετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων ή/και ανάδοχος στο
πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι δαπάνες διερµηνείας από και προς την Ελληνική
γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συµµετέχοντος ή/και αναδόχου και των στελεχών
του/τους µε την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συµµετέχοντα ή/και τον ανάδοχο.
1

(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
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Άρθρο 10 ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί ποινή αποκλεισµού
χωρίς καµιά αλλαγή ή αναθεώρηση και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του
ευρώ προς ξένα νοµίσµατα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστηµα εκατόν πενήντα
(150) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ως άνω προβλεπόµενου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.2 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το παραπάνω
οριζόµενο χρονικό διάστηµα.
Έτσι, εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Α.Α. απευθύνει ερώτηµα προς
τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα
(10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτούς, ή την αποστολή της
ειδοποίησης σύµφωνα µε τον Ν. 2672/1998 (Α’ 290), άρθρο 14: «∆ιακίνηση εγγράφων µε ηλεκτρονικό
τρόπο», και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις
Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Η δήλωση
παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς γίνεται δεκτή, αν υποβλήθηκε µέσα στο ως άνω
δεκαήµερο διάστηµα µε τηλεοµοιοτυπία, εφόσον όµως στην συνέχεια κατατεθεί στην Υπηρεσία, εντός
5ηµέρου από την λήξη της δεκαήµερης αυτής προθεσµίας, έγγραφο όµοιο µε αυτό που εστάλη µε την
τηλεοµοιοτυπία, το οποίο φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του προσφέροντα ή του νοµίµου εκπροσώπου
του (Ε.Α. ΣτΕ Αριθµός 442/2002 και άρθρο 10§2 Ν.2690/1999 – ΦΕΚ 45Α). Για τους διαγωνιζόµενους
που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν για το παραπάνω
αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογηµένα ότι
η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του
∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει
όµως µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
10.3 Ο συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την
κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο συµµετέχων υπόκειται σε
κυρώσεις και ειδικότερα :
 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
 κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
10.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Άρθρο 11 ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα επόµενα, σε µορφή αρχείου pdf,
σύµφωνα µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το Ν.4155/2013((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο
11 της ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του Προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται από αυτόν
στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκοµισθούν σε έντυπη µορφή στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από
τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια
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στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες
Αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί ιδιαίτερος
πίνακας, συνοδευτικός των προσφορών, στον οποίο θα αναφέρονται οι συντοµογραφίες αυτές µε την
επεξήγηση της έννοιάς τους.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής
11.1 Πίνακας Ελέγχου Περιεχοµένων.
Στην αρχή του επί µέρους φακέλου ∆ικαιολογητικών πρέπει να υπάρχει αναλυτικός πίνακας ελέγχου
περιεχοµένων (check list).
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Α) ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 της
παρούσης διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή,
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι οι Έλληνες και οι Αλλοδαποί πολίτες και όχι τα
νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
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.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική
ή διοικητική αρχή, που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία της χώρας που έχει έδρα
η επιχείρηση ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται:
1) Η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και
2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή διαδικασία που πιστοποιούσε
το µη εκδιδόµενο πιστοποιητικό.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς
τους οποίους υποχρεούται την καταβολή κάθε είδους εισφορών (εργαζοµένων και εργοδοτών).
6. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλα τα
ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος. και όχι µόνο τους ασφαλισµένους
στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Επιπρόσθετα απαιτείται και η προσκόµιση
ασφαλιστικής ενηµερότητας και των εργοδοτών.
7. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
8. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, πρέπει να περιέχει και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα
κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε
µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), το καταστατικό του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του
(για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
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Επίσης, στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική
µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρίες.
Β) ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 της
παρούσης.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το
οποίο να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την εγγραφή τους στα
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Γ) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ
Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασµα του ποινικού µητρώου
ή άλλου αντίστοιχου µε αυτό έγγραφο. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση προσκόµισης ποινικού
µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από
το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας.
∆) ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
- ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
- ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Ε) ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους
οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλουν και κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να
προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις
πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν µε
ποινή αποκλεισµού τους από την συνέχιση του διαγωνισµού τα ακόλουθα:
• Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία:
i. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
∆εν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε τα παρακάτω
αδικήµατα:
- Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ∆ωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
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- Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
- Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK
του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου περί αποδοχής όλων των όρων της παρούσας
διακήρυξης µετά των παραρτηµάτων της.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι δεν έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και
έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη.
• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προσφερόµενα είδη ανταποκρίνονται
πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό
προµήθεια ειδών θα είναι αυτός που προβλέπεται από τους όρους της διακήρυξης.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντα νοµικού προσώπου δεν
λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση διαγωνιζόµενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς
δηµοσίου ή και από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι του Ν. 1599/86, υπογράφονται
ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Επιπλέον:
1) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου για την
έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση ενώσεων/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονοµικών φορέων που τις αποτελούν,
περί έγκρισης συµµετοχής τους στην ένωση/ κοινοπραξία και συµµετοχής τους στον διαγωνισµό για το
συγκεκριµένο υποέργο.
2) Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπρόσωπο/ αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
3) Το προφίλ της επιχείρησης. Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να παρουσιάσει αναφορά µε το
προφίλ της επιχείρησης του, ήτοι την επιχειρηµατική δοµή / µορφή / οργανόγραµµα του, τους
τοµείς / εύρος δραστηριότητας, την οικονοµική επιφάνεια, τα παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες, την
παραγωγική ικανότητα, τις εµπορικές του επιδόσεις.
4) Τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος. Έτσι :
 Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα:
7
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει :
21.5.1.
Προκειµένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόµενες
τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού
υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ∆Σ ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.
21.5.2.
Προκειµένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη
ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης
εταιρείας.
21.5.3.
Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και
των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισµό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται
στο καταστατικό.
21.5.4.
Προκειµένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών του Πρωτοδικείου και
κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
● Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίζει:
21.5.5.
Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
21.5.6.
Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού (πιστοποιητικό µεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο
καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί µη λύσεως
της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
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- Τα ως άνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική
κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους
το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού
προσώπου.
• Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν
21.5.7.
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις
µεταβολές του.
5) Υπεύθυνη ∆ήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.
6) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος πριν την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσµατος και
χωρίς καµία δέσµευση του ∆ΗΜΟΥ για την επιλογή των ειδών που προσφέρει, αναλαµβάνει - εφόσον
αυτό του ζητηθεί από την Ε.∆.∆. του ∆ΗΜΟΥ - είτε να προσκοµίσει ενώπιον της Ε.∆.∆. ίδια
µηχανήµατα ή παρόµοια µε αυτά που ζητούνται µε τον παρόντα διαγωνισµό, προκειµένου να
πραγµατοποιήσουν λειτουργίες/ εργασίες όµοιες µε αυτές για τις οποίες προορίζονται, ώστε να
πιστοποιηθεί η αξιοπιστία τους σύµφωνα και µε κριτήρια αξιολόγησης των τεχνικών
προσφορών, είτε να τα επιδείξει στην Ε.∆.∆. (σε µέλη που θα ορίσει η Α.Α.) όταν αυτά
βρίσκονται σε άλλους Φορείς, εκτός του ∆ΗΜΟΥ, που αυτός κρίνει ότι αυτό είναι εφικτό, οι οποίοι
έχουν προµηθευτεί ίδια ή παρόµοια µηχανήµατα ώστε να τα παρακολουθήσουν στις ανωτέρω
λειτουργίες/ εργασίες, ανεξάρτητα της κατακύρωσης ή µη της προµήθειας σ' αυτόν. Επισηµαίνεται,
ότι τα έξοδα επίδειξης, µετακινήσεων, πλήρους διατροφής και διαµονής των µελών της Ε.∆.∆. του
∆ΗΜΟΥ θα καλύπτονται από πόρους της Α.Α. Μη επίδειξη ίδιων ή παρόµοιων µηχανηµάτων σε
λειτουργία, εφ' όσον τούτο ζητηθεί από τον ∆ΗΜΟ, επιφέρει ποινή αποκλεισµού. Η ως άνω
επίδειξη θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε συνεννόηση µε τον ∆ΗΜΟ και εντός το πολύ δέκα (10)
εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ηµέρας που θα ζητηθεί εγγράφως.
7) Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι θα προσκοµίσουν κατά την προσωρινή παραλαβή του προσφερόµενου
εξοπλισµού και την σχετική έγκριση τύπου σε ισχύ, από αρµόδια Κρατική Υπηρεσία – για όποιο από τα
µηχανήµατα η έγκριση αυτή απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις - για την κυκλοφορία του στην
Ελλάδα (και όχι σε όποιες άλλες χώρες της Ε.Ε.), και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την
πλευρά του, για την άδεια κυκλοφορίας του, την οποία θα εκδώσει ο ανάδοχος µε δαπάνη του ∆ήµου.
8) Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς
ISO 9001:2008, 18001:2007 και 14001:2004 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής του
προσφερόµενου εξοπλισµού καθώς επίσης εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής
της υπερκατασκευής θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO
9001:2008 για εµπορία και τεχνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής επικαλείται
την τεχνική ικανότητα τρίτου φορέα κατά την παράγραφο 11.6 του παρόντος άρθρου, το εν
λόγω πιστοποιητικό ποιότητας αφορά τον τρίτο φορέα.
Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης.
Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προµηθευτής θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί στην οποιαδήποτε
συµπλήρωση, ενίσχυση, τροποποίηση που θα απαιτηθεί κατά τον έλεγχο της υπηρεσίας έκδοσης των
αδειών κυκλοφορίας.
10) Έγγραφη απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελµατικών ικανοτήτων
Ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει τις τεχνικές ή/και επαγγελµατικές του ικανότητες στην εκτέλεση
παρόµοιων προµηθειών, µε την ικανοποίηση και των δύο εκ των απαιτήσεων Α και Β που ακολουθούν,
µε την υποβολή των κάτωθι στοιχείων:

Α) Κατάλογο µε τις κυριότερες παραδόσεις
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Ο προσφέρων πρέπει να υποβάλλει κατάλογο µε τις κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων
χρόνων ιδίων ή παρόµοιων σε τύπο και χαρακτηριστικά µηχανηµάτων µε τα ζητούµενα, µε σύντοµη
περιγραφή της προµήθειας, µε αναφορά των στοιχείων του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε
στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, της ποσότητας και της
αξίας των ειδών. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, µε
πιστοποιητικά οριστικής παραλαβής τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή και στα
οποία θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών και εάν ο παραλήπτης ανήκει στον
ιδιωτικό τοµέα, µε τα αντίστοιχα επίσηµα παραστατικά έγγραφα πώλησης ή, εφόσον δεν προβλέπεται
η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν
τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούµενο από την
διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τον
κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα αυτό.
Ο κατάλογος κατά συνέπεια, προτείνεται να έχει την παρακάτω µορφή:

Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων
Α/
Α

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
(∆ΗΜΟΣΙΟΣ Η’
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ)

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
& ΑΞΙΑ ΤΩΝ
ΕΙ∆ΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ

1
2
κο
κ
Στην στήλη «ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ …» να δοθούν τα πλήρη στοιχεία των παραληπτών (τηλέφωνα,
φαξ, διευθύνσεις κλπ).

Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών :
πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής / πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής / Βεβαίωση
καλής λειτουργίας / Υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή
προµηθευτή.
- Αν το ύψος του προϋπολογισµού είναι εκπεφρασµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει στον κατάλογο να
απεικονίζεται σε ευρώ, µε βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης ισοτιµία, η
οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.


Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει (όπως θα πρέπει να
προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο) από ένα τουλάχιστον ίδιο ή παρόµοιο µηχάνηµα µε
τα ζητούµενα στο παρόντα διαγωνισµό κατά την προηγούµενη τριετία στις χώρες που
ορίζονται στο άρθρο 7.2 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
ανάδοχος αποτελεί Ένωση/ Κοινοπραξία, η ως άνω απαίτηση µπορεί να πληρείται
αθροιστικά από τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Β) Οργάνωση και εξοπλισµό του προσφέροντα.
Ο προσφέρων θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση όπου θα περιγράφει την υποδοµή και οργάνωση της
εταιρείας ήτοι :
- τον ηλεκτροµηχανολογικό και λοιπό τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει για την κατασκευή των
µηχανηµάτων (εάν είναι αυτός ο κατασκευαστής) ή/και την τεχνική υποστήριξη αυτών,
- λίστα του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας κατά ειδικότητα και ιδίως κατάσταση του
τεχνικού προσωπικού που διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών,
- την ύπαρξη εξειδικευµένου ιδιόκτητου σταθερού ή κινητού συνεργείου.
Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται ο προσφέρων να διαθέτει δοµή µε ιδιόκτητο συνεργείο
και µε προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων συναφών προς την συγκεκριµένη εφαρµογή για
την τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων της προσφοράς.
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Η απαίτηση αυτή δυνατόν να ικανοποιείται και από τρίτο φορέα (πχ τεχνική εταιρεία ή εξειδικευµένο
συνεργείο, µε την ως άνω όµως στελέχωση) αρκεί ο προσφέρων να αποδεικνύει ότι ο τρίτος φορέας
θα του διαθέσει τα απαραίτητα µέσα, αν αυτός (ο προσφέρων) αναδειχθεί ανάδοχος, για όλη την
καλυπτόµενη από τη Σύµβαση χρονική περίοδο, ήτοι για το διάστηµα µε έναρξη από την υπογραφή
της σύµβασης και λήξη το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας την οποία προτείνει στην
τεχνική του προσφορά ο διαγωνιζόµενος.
Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να κατατεθεί ως τεκµηρίωση :
(i) Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του τρίτου φορέα η οποία θα
απευθύνεται στην Υ.∆.∆. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του
προσφέροντος, για όλο το ως άνω οριζόµενο διάστηµα, τους πόρους και µέσα που είναι αναγκαία για
την εκτέλεση της Σύµβασης.
Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του
διαγωνιζόµενου, τον αριθµό της διακήρυξης και τα είδη και τα µέσα, πόρους και προσωπικό που θα
τεθούν στην διάθεση του προσφέροντος.
(ii) Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα η οποία θα
απευθύνεται στην Υ.∆.∆. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων πρόκειται όντως να κάνει
χρήση των οποιασδήποτε φύσεως µέσων που επικαλείται κατά το ως άνω οριζόµενο διάστηµα.
(iii) Επικυρωµένη άδεια λειτουργίας του φορέα αυτού αλλά και πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο
οικείο επιµελητήριο.
(iv) Σχετική σύµβαση µεταξύ του προσφέροντα και του τρίτου φορέα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή,
στην φάση ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
11) Απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής επάρκειας
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δηλ ο προσωρινός ανάδοχος, ανεξαρτήτου
νοµικής µορφής του εδαφίου 7 άνω, πρέπει να συµπεριλάβει επί ποινή αποκλεισµού, στον ηλεκτρονικό
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική του επάρκεια :
(i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την χρηµατοπιστωτική επάρκεια της επιχείρησης του προσφέροντα.
Ως απόδειξη χρηµατοπιστωτικής επάρκειας, απαιτείται έγγραφη βεβαίωση τράπεζας που αναφέρει ότι
συνεργάζεται µε τον προσφέροντα και όπου δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για
χρηµατοδότησή του για την παρούσα προµήθεια.
Επαρκής θεωρείται η χρηµατοπιστωτική ικανότητα του προσφέροντος όταν ανέρχεται σε
ποσοστό 50% του π/υ µε ΦΠΑ του υποέργου, όπως ο π/υ αυτός δίδεται στο άρθρο 3 της
παρούσας διακήρυξης.
(ii) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση ισολογισµών
απαιτείται από την νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο διαγωνιζόµενος, των τριών
τελευταίων προ του έτους του διαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων.
Ο διαγωνιζόµενος θα καταθέσει τα ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ.) µε τους εγκεκριµένους και
νοµίµως δηµοσιευµένους ισολογισµούς του, ενώ για όποιες οικονοµικές χρήσεις δεν έχουν δηµοσιευτεί
ισολογισµοί σε ΦΕΚ, είναι αποδεκτά αντίγραφα οικονοµικών εφηµερίδων όπου έχουν δηµοσιευτεί οι
ισολογισµοί αυτοί. Ειδικά για την προηγούµενη του έτους του διαγωνισµού οικονοµική χρήση, εφόσον
δεν έχει δηµοσιευτεί ακόµα ισολογισµός, ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών του έτους αυτού, υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπό
του. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστηµα
µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισµούς που έχει συντάξει και
δηµοσιεύσει κατά το διάστηµα αυτό ή δήλωση για το διάστηµα αυτό.
Σε περίπτωση µη υποχρέωσης έκδοσης ισολογισµών, µπορεί να καταθέσει ισοδύναµα λογιστικά ή άλλα
έγγραφα ή επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων.
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόµενος προκειµένου
αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σαν µέσο όρο για
το διάστηµα αυτό, τουλάχιστον ίσο µε το 15% του π/υ µε ΦΠΑ του υποέργου, όπως ο π/υ
αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος.
Σε περίπτωση ενώσεων, ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισµα των
γινοµένων του ως άνω µέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το
ποσοστό συµµετοχής τους στην ένωση.
(iii) Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που αφορά
ειδικότερα τα υπό προµήθεια είδη, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού
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οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τα
υπό προµήθεια είδη, κατά χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει
τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα
αυτό ή υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών που αφορά τα υπό
προµήθεια είδη κατά το διάστηµα αυτό.
Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος είναι ένωση προσώπων/ κοινοπραξία, πρέπει να υποβάλει
τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, υπογεγραµµένα
δεόντως.
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο διαγωνιζόµενος προκειµένου
αυτός να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται σε µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σαν µέσο όρο για
το διάστηµα αυτό (σε παρόµοια ή αντίστοιχα µε τα προκηρυσσόµενα µηχανήµατα),
τουλάχιστον ίσο µε το 10% του π/σµού µε ΦΠΑ του υποέργου, όπως ο π/σµός δίδεται στο
άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος.
Σε περίπτωση ενώσεων, ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται από το άθροισµα των
γινοµένων του ως άνω µέσου ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το
ποσοστό συµµετοχής τους στην ένωση.

11.2. ∆άνεια εµπειρία
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος, σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 46 παρ. 3
και 4 του Π∆ 60/2007, επικαλείται τη δυνατότητα τρίτου/τρίτων φορέα/ων ασχέτως της νοµικής
φύσης των δεσµών του µε αυτούς, σχετικά µε την εκπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας και επαγγελµατικής και τεχνικής ικανότητας που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οφείλει να αποδείξει αφενός ότι θα έχει στη διάθεσή του τα εν λόγω
µέσα του τρίτου φορέα και αφετέρου ότι τα εν λόγω µέσα καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις
της διακήρυξης διαγωνισµού. ∆ηλαδή ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι ο τρίτος φορέας θα του
διαθέσει τα απαραίτητα µέσα, αν αυτός (ο προσφέρων) αναδειχθεί ανάδοχος, για όλη την
καλυπτόµενη από τη Σύµβαση χρονική περίοδο, ήτοι για το διάστηµα µε έναρξη από την υπογραφή
της σύµβασης και λήξη το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας την οποία προτείνει στην
τεχνική του προσφορά ο διαγωνιζόµενος.
Σε µια τέτοια περίπτωση πρέπει να κατατεθεί ως τεκµηρίωση :
(i) Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του τρίτου φορέα η οποία θα
απευθύνεται στην Υ.∆.∆. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φορέας θα θέσει στη διάθεσή του
προσφέροντος, για όλο το ως άνω οριζόµενο διάστηµα, τους πόρους και µέσα που είναι αναγκαία για
την εκτέλεση της Σύµβασης.
Η υπεύθυνη δήλωση θα περιλαµβάνει απαραιτήτως τα πλήρη στοιχεία του φορέα και του
διαγωνιζόµενου, τον αριθµό της διακήρυξης και τα είδη και τα µέσα, πόρους και προσωπικό που θα
τεθούν στην διάθεση του προσφέροντος.
(ii) Υπεύθυνη ∆ήλωση, υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα η οποία θα
απευθύνεται στην Υ.∆.∆. και στην οποία θα αναφέρεται ότι ο προσφέρων πρόκειται όντως να κάνει
χρήση των οποιασδήποτε φύσεως µέσων που επικαλείται κατά το ως άνω οριζόµενο διάστηµα
(iii) Επικυρωµένη άδεια λειτουργίας του φορέα αυτού αλλά και πιστοποιητικό περί εγγραφής του στο
οικείο επιµελητήριο.
(iv) Σχετική σύµβαση µεταξύ του προσφέροντα και του τρίτου φορέα, θεωρηµένη από αρµόδια αρχή,
στην φάση ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Άρθρο 12 ο



ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως την προδικαστική προσφυγή
του άρθρου 4§1 του Ν.3886/2010 κατά της διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί η
προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης και δεν δύνανται, µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
να αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους όρους αυτούς.
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Επίσης θεωρείται δεδοµένο ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας, των
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ και ότι έχουν µελετήσει όλα τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.

12.1 Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 183 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίσουν την
υποχρεωτική εφαρµογή της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

12.2 Συντοµογραφίες
Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί ιδιαίτερος
πίνακας, συνοδευτικός των προσφορών, στον οποίο θα αναφέρονται οι συντοµογραφίες αυτές µε την
επεξήγηση της έννοιάς τους.

Άρθρο 13 ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ
13.1 Επιµέρους υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο επιµέρους φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ περιλαµβάνει:
• την Εγγύηση Συµµετοχής,
• τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία συµµετοχής που ζητούνται στο άρθρο 12 του
παρόντος παραρτήµατος, µε τη σειρά που αυτά ζητούνται και µε τον τρόπο που απαιτείται
στο προηγούµενο άρθρο και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ, ώστε να µην υπάρχει
πρόβληµα απώλειάς τους.

Στην αρχή του τόµου - ντοσιέ θα περιλαµβάνεται πίνακας ελέγχου περιεχοµένων (check list) µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής που περιέχονται στον φάκελο.
13.2 Επιµέρους (υπο)φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο επί µέρους (υπο)φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»/ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητουµένων µηχανηµάτων. Έτσι µέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχονται τεχνικές περιγραφές, φύλλα συµµόρφωσης, prospectus και τεχνικά
φυλλάδια των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις µε τα εργοστάσια
κατασκευής, πρόγραµµα εκπαίδευσης, λίστα ανταλλακτικών, δηλώσεις για τον χρόνο παράδοσης, την
διάρκεια και τους όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην
αναλυτική τεκµηρίωση του προσφερόµενου εξοπλισµού και στην µεθοδολογία υλοποίησης της
προµήθειας, την οποία προτίθεται να εφαρµόσει ο προσφέρων. Εµφάνιση οποιασδήποτε τιµής (πχ
ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζηµίωσης, αναθεώρησης κλπ.) στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς,
οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.
Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε µε τον τρόπο που
απαιτείται στο προηγούµενο άρθρο 13 του παρόντος παραρτήµατος.
Ο επί µέρους φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς υποχρεωτικά, και µε ποινή
αποκλεισµού, τα παρακάτω στοιχεία:

1) Ευρετήριο
Ο διαγωνιζόµενος θα περιλάβει στην αρχή του φακέλου τεχνικής προσφοράς, πίνακα ελέγχου
περιεχοµένων (ευρετήριο) µε τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.

2) Έγγραφη δήλωση για τα εργοστάσια κατασκευής
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει Έγγραφη δήλωση προς τον ∆ΗΜΟ στην οποία θα αναφέρει
την επιχειρηµατική µονάδα (εργοστάσιο/α) στην οποία θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα
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προσφερόµενα µηχανήµατα καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της/των. Εφόσον για την παραγωγή
του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην
προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. Εάν οι διαγωνιζόµενοι δεν
θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα µηχανήµατα µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση προς τον ∆ΗΜΟ του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευασθούν τα µηχανήµατα µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της
προµήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη
δήλωση.
Η δήλωση αυτή µε ποινή αποκλεισµού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόµενων fax ή
φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική Γλώσσα ή σε περίπτωση ξενόγλωσσης δήλωσης θα συνοδεύεται
από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, θεωρηµένη από τα κατά τόπους προξενεία ή το Υπουργείο
Εξωτερικών ή έλληνα δικηγόρο που έχει το σχετικό δικαίωµα.

3) Τεχνική περιγραφή
Ο διαγωνιζόµενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» των προσφερόµενων
µηχανηµάτων και των επί µέρους λειτουργιών τους ή/και των επί µέρους συστηµάτων τους στην
Ελληνική. Η Τεχνική Περιγραφή θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε την πλήρη περιγραφή του κινητήρα
του ρυµουλκού, του συστήµατος πλήρωσης – συµπίεσης – εκκένωσης της κιβωτάµαξας και του
συστήµατος της καταπακτής φόρτωσης της κιβωτάµαξας.

4) Prospectus, Τεχνικά Φυλλάδια
Μετά από το Φύλλο Συµµόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα prospectus,
τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/ και κατασκευαστικά
σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, διαγράµµατα
ροπών και ισχύος του κινητήρα του ρυµουλκού, σχέδια των οχηµάτων (ρυµουλκού και
ηµιρυµουλκούµενων), δικαιολογητικά και ότι άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης διαθέτει που αποδεικνύει την
συµµόρφωση των προσφεροµένων µηχανηµάτων µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και
µε τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρµόδια επιτροπή.

5) Πιστοποιήσεις προσφερόµενου εξοπλισµού
Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει :

- Αντίγραφο έγκρισης τύπου του ρυµουλκού (τράκτορα), από την αρµόδια κρατική υπηρεσία, εφόσον
υπάρχουν, ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει τις εν λόγω εγκρίσεις τύπου σε ισχύ, µε την
προσωρινή παραλαβή των ειδών.
- Αντίγραφο πιστοποιητικού συµµόρφωσης CE των υπερκατασκευών, στην Ελληνική και σε περίπτωση
ξενόγλωσσων επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα.
6) Επίδειξη λειτουργίας - Πρόγραµµα εκπαίδευσης
Ο διαγωνιζόµενος θ' αναλάβει την υποχρέωση, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, µε δικές του δαπάνες
και κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, να επιδείξει σε λειτουργία και να εκπαιδεύσει το αντίστοιχο
προσωπικό (µηχανικό, χειριστές, οδηγούς, συντηρητές κλπ, 3 άτοµα τουλάχιστον) που θα του
υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ σε όλα τα θέµατα λειτουργιών, χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και περιοδικής
συντήρησης (service) των µηχανηµάτων που προσφέρει.
Προς τούτο θα υποβάλει µε την προσφορά του, στο σηµείο αυτό µέσα στον επί µέρους φάκελο
τεχνικής προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαµβάνει, εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος, την εν
λόγω επίδειξη και εκπαίδευση.
Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση ο διαγωνιζόµενος θα επισυνάψει και το αναλυτικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης που προσφέρει (εκπαιδευτικό υλικό/ βιβλία/ έντυπα, αριθµό ατόµων που θα εκπαιδεύσει,
τόπο και διάρκεια/ πρόγραµµα εκπαίδευσης, κλπ.) των χειριστών και των συντηρητών, θεωρητικά και
πρακτικά, µε επίδειξη επί των µηχανηµάτων, κατά την διάρκεια της περιόδου δοκιµαστικής
λειτουργίας.
Η εκπαίδευση θα γίνει στην Καλαµάτα στον τόπο εργασίας (εγκαταστάσεις ∆ΗΜΟΥ) ή/και στις
εγκαταστάσεις του αναδόχου (κεντρική αντιπροσωπεία ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή εργοστάσιο
κατασκευής της προµήθειας κλπ), όλα δε τα έξοδα που θα προκύψουν από τις υποχρεώσεις αυτές
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σηµειώνεται ότι η εκπαίδευση δεν µπορεί να διαρκέσει λιγότερο
από τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες, θα υλοποιηθεί µέσα στην περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µε την οριστική παραλαβή.
Η εκπαίδευση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα κάτωθι :
1 Εξοικείωση µε τα µηχανήµατα και την ονοµατολογία.
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2 Οδήγηση των µηχανηµάτων.
3 Χειρισµό των µηχανηµάτων.
4 Καθηµερινό έλεγχο.
5 Περιοδική συντήρηση.
6 Συνιστώµενα λιπαντικά.
7 Προετοιµασία για µακρόχρονη αποθήκευση.
Είναι επιθυµητό και βαθµολογείται υπέρ του προσφέροντος, εάν προσφερθεί η επανάληψη του εν
λόγω προγράµµατος και µέσα στην περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, όταν αυτό ζητηθεί από την
Α.Α.
Επιπλέον και µέσα στην διάρκεια της συµβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η τεχνική
υποστήριξη των µηχανηµάτων (εργασίες επισκευών ή/και περιοδικής συντήρησης ή/και ρυθµίσεων),
όπου και να εκτελούνται αυτές, θα παρακολουθούνται από το προσωπικό που θα υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ
(τρία άτοµα τουλάχιστον), µε δαπάνες του αναδόχου και σύµφωνα µε το ως άνω πρόγραµµα
εκπαίδευσης που υποβάλει, για την απόκτηση εµπειρίας.
Τέλος, όσον διαρκεί η εγγύηση καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει στο
χειρισµό οποιονδήποτε χειριστή, οµαδικά ή µεµονωµένα, στη φάση εκτέλεσης των τακτικών σέρβις.

7) Πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης (planned maintenance) κατά την περίοδο καλής
λειτουργίας
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να υποβάλλει πλήρες και αναλυτικό πρόγραµµα περιοδικής
συντήρησης για κάθε ένα προσφερόµενο µηχάνηµα (µεταφρασµένο στα Ελληνικά) όπως ορίζεται
από τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο, όπου θα αναφέρονται µε σαφήνεια τα διαστήµατα µεταξύ
των περιοδικών συντηρήσεων (τακτικών σέρβις) και ο αριθµός τους, και οι εργασίες συντήρησης που
περιλαµβάνονται σε κάθε ένα σέρβις µε τις απαραίτητες εργατοώρες, τα αναγκαία αντίστοιχα
ανταλλακτικά και αναλώσιµα µε ονοµασία/ κωδικούς και ποσότητες εκάστου. Οποιαδήποτε εµφάνιση
τιµής στο σηµείο αυτό (ανταλλακτικού, εργασίας, αναλώσιµου κλπ.) οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς ως απαράδεκτης.
Τα παραπάνω θα δοθούν για το χρονικό διάστηµα τόσο όσο θα δεσµευθεί ο προσφέρων µε την
Τεχνική Προσφορά του (και θα αξιολογηθεί) µετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού, όπως το
διάστηµα αυτό ορίζεται στο εδάφιο 9 που ακολουθεί.

8) Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας
8.1 Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση στην Τεχνική προσφορά του, στην
οποία θα προσδιορίζει το προτεινόµενο από αυτόν διάστηµα καλής λειτουργίας, το οποίο ονοµάζεται
«περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας» και αρχίζει να µετρά από την Οριστική παραλαβή του έργου.
8.2 Για το προτεινόµενο διάστηµα εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζει στην τεχνική
προσφορά του, ο διαγωνιζόµενος εγγυάται τα ακόλουθα (απαιτήσεις της Α.Α.), τα οποία υποχρεούται
να ακολουθήσει χωρίς καµιά αποζηµίωση ή αµοιβή ή επιβάρυνση εκ µέρους της Α.Α.) :
α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισµού σε όλο το ως άνω προτεινόµενο
χρονικό διάστηµα και ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας ή περιορισµό χιλιοµέτρων. Η εγγύηση αυτή θα
καλύπτει όλα τα µέρη/ εξαρτήµατα του προσφερόµενου εξοπλισµού.
β. Ότι κατά το προτεινόµενο αυτό διάστηµα, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αναλάβει, και µε
δικές του δαπάνες, την τεχνική υποστήριξη κατά την λειτουργία του εξοπλισµού, περιλαµβανοµένων
των απαραίτητων ρυθµίσεων και επισκευών κάθε τµήµατος ή ανταλλακτικού/ εξαρτήµατος/ οργάνου
κλπ. που θα παρουσιάσει βλάβη καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά. Οι υποχρεώσεις του
εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισµού.
Η τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων (εργασίες επισκευών, σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά
του) αλλά και η περιοδική συντήρηση, όπου και να εκτελούνται – επί τόπου ή στις εγκαταστάσεις του
∆ΗΜΟΥ ή του προµηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή
συµβεβληµένου συνεργείου, θα γίνονται από εξειδικευµένο προσωπικό και πρέπει να
παρακολουθούνται από τεχνικό προσωπικό που θα υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ (3 άτοµα τουλάχιστον) ώστε να
αποκτηθεί η απαραίτητη εµπειρία στη επισκευή και συντήρησή τους.
Οι βλάβες θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου – αν αυτό είναι δυνατόν – είτε στο κεντρικό συνεργείο
στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή ή της κεντρικής αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτηµένου
αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτηµένα και συµβεβληµένα συνεργεία εφ’ όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό
να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα µεταφέρεται εκεί µε έξοδα της προµηθεύτριας εταιρίας. Σ’ αυτή την
περίπτωση η µετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναµίας κίνησης κλπ θα γίνεται εντός το
πολύ 5 ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η
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παράδοση του µηχανήµατος σε πλήρη λειτουργικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε 15
εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Ότι κατά την προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ∆ΗΜΟΣ δεν θα
ευθύνεται για καµιά βλάβη που τυχόν παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε µηχάνηµα η οποία θα προέρχεται
από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται µε κανένα ποσό για εργατικά,
ανταλλακτικά, υλικά, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός µόνον της δαπάνης της
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα βαρύνει την Α.Α. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας,
σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, του βαθµού ακρίβειας που απαιτεί κάθε
συγκεκριµένο είδος και η θέση ή ο τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας του.
Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια του διαγωνιζοµένου να προσφέρει µε την τεχνική του προσφορά
χρονικό διάστηµα καλής λειτουργίας, για το οποίο και θα αξιολογηθεί. Εκτός όµως από το διάστηµα
αυτό, στην τεχνική προσφορά του ο κάθε διαγωνιζόµενος, µπορεί να προσφέρει και διάστηµα
αποκατάστασης βλάβης µικρότερο του ζητουµένου των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών ή/και
καλύτερες υπηρεσίες στο διάστηµα αυτό σε σχέση µε αυτές που απαιτεί η Α.Α. (πχ περισσότερα των
τριών ατόµων που θα παρακολουθούν τις επισκευές/ συντηρήσεις και µε έξοδα του προµηθευτή, ή
επανάληψη της εκπαίδευσης µέσα στην περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ή δυνατότητα επιτόπου
επισκευών κλπ.) και τα στοιχεία αυτά θα συνεκτιµηθούν, στην αξιολόγησή του και προς όφελός του.
8.3 Εκτός των ανωτέρω, ο ανάδοχος δίδει εργοστασιακή εγγύηση για τα υπό προµήθεια µηχανήµατα
και για χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά του, µε έναρξη από την ηµεροµηνία της
οριστικής παραλαβής του εξοπλισµού.
Κατά το προτεινόµενο αυτό διάστηµα, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αναλάβει, σύµφωνα µε
την εγγύηση (guarantee) του κατασκευαστή (εργοστασιακή εγγύηση), και µε δικές του δαπάνες, την
άµεση αντικατάσταση κάθε τµήµατος ή ανταλλακτικού/ εξαρτήµατος/ οργάνου κλπ. που θα
παρουσιάσει µη επισκευάσιµη βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή αστοχίας υλικού ή κακής
κατασκευής. Στα ως άνω περιλαµβάνεται και η πιθανή εµφάνιση στρέβλωσης ή ρήγµατος του
πλαισίου του συρµού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Οι υποχρεώσεις του
εδαφίου δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις κακής χρήσης του εξοπλισµού.
Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις τµηµάτων ή/και ανταλλακτικών θα αποκαθίστανται είτε επί τόπου – αν
αυτό είναι δυνατόν – είτε στο κεντρικό συνεργείο στις εγκαταστάσεις του προµηθευτή ή της κεντρικής
αντιπροσωπείας ή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ή σε εξουσιοδοτηµένα και συµβεβληµένα
συνεργεία εφ’ όσον το µηχάνηµα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, άλλως θα µεταφέρεται εκεί µε
έξοδα της προµηθεύτριας εταιρίας. Σ’ αυτή την περίπτωση η µετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης
της αδυναµίας κίνησης κλπ. θα γίνεται εντός το πολύ 5 ηµερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Σε κάθε
περίπτωση η αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του µηχανήµατος σε πλήρη λειτουργικότητα
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέσα σε 15 εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της έγγραφης
ειδοποίησης.
8.4 Σε κάθε περίπτωση εάν ο προµηθευτής, µέσα στην συµβατική περίοδο της εγγύησης καλής
λειτουργίας και µέσα στα αντιστοίχως οριζόµενα ως άνω χρονικά όρια, δεν δεχθεί ή δεν
πραγµατοποιήσει την αποκατάσταση της βλάβης κατά την περίοδο της τεχνικής υποστήριξης (εγγύηση
καλής λειτουργίας) κατά τα εδάφιο 9.1 και 9.2 (η περίπτωση µη συµµόρφωσης σε αντικατάσταση του
εξοπλισµού που έχει παρουσιάσει µη επισκευάσιµη βλάβη κατά το εδάφιο 9.3 που διέπεται από
προσφυγή στα αρµόδια δικαστήρια) ή δεν τηρήσει γενικά τις υποχρεώσεις των ανωτέρω εδαφίων 9.1,
9.2, τότε τις ενέργειες αυτές µπορεί να τις κάνει ο ∆ΗΜΟΣ σε βάρος και για λογαριασµό του
προµηθευτή ή θα γίνουν µε άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές ο ∆ΗΜΟΣ µπορεί να εισπράξει την εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε κάθε περίπτωση
ο ∆ήµος έχει από τον Νόµο αναµφισβήτητο δικαίωµα να ζητήσει αποζηµίωση ή πλήρη αντικατάσταση
του ελαττωµατικού µηχανήµατος, σύµφωνα µε την εγγύηση που έχει δοθεί από την κατασκευάστρια
Εταιρεία (εάν αυτή είναι και ο προσφέρων προµηθευτής), είτε από τον προµηθευτή.
8.5 Προσφορά στην οποία δηλώνονται προσφερόµενες υπηρεσίες λιγότερες των απαιτούµενων ή/και
διάστηµα αποκατάστασης βλάβης µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την
εποµένη της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

9) Περίοδος αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων (∆έσµευση για Ανταλλακτικά)
9.1 Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο διαγωνιζόµενος πρέπει να αναλάβει
την δέσµευση να καλύψει τον ∆ΗΜΟ µε όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή και
συντήρηση των προσφερόµενων µηχανηµάτων ανάλογα µε την εκάστοτε παρουσιαζόµενη ανάγκη, για
τα επόµενα δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
(περίοδος αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων).
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Η υποχρέωση αυτή αναλαµβάνεται µε έγγραφη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι δέχεται την
ως άνω δέσµευση, η οποία κατατίθεται στο σηµείο αυτό µε τα λοιπά στοιχεία στον φάκελο
τεχνικής προσφοράς. Στην δήλωση αυτή πρέπει να αναφέρεται ρητά η προτεινόµενη διάρκεια των
10 ετών κατ΄ ελάχιστον που αποτελεί την περίοδο δέσµευσης για κάλυψη του ∆ΗΜΟΥ µε
ανταλλακτικά και ο χρόνος παράδοσης ανταλλακτικών ή / και εξαρτηµάτων από την εποµένη εργάσιµη
της έγγραφης ζήτησης τους.
9.2 Στην δήλωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να επισυνάψει έγγραφη δήλωση και του
νοµίµου εκπροσώπου του/των κατασκευαστικού/κών οίκου/κων των προσφερόµενων
µηχανηµάτων (µε επίσηµη µετάφραση – επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό
κατασκευαστή) ότι αναλαµβάνει την δέσµευση για την διάθεση ανταλλακτικών για το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα, που δηλώνει ο προµηθευτής και για συνέχιση της διάθεσης των
ανταλλακτικών στον ∆ΗΜΟ σε περίπτωση που ο προµηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή
εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προµηθευτής
πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιµοποιούν
υποσυστήµατα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του
τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των
κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστηµάτων.
9.3 Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζοµένων να αναλάβουν δέσµευση για
εξασφάλιση και διάθεση ανταλλακτικών µεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούµενης των 10 ετών αλλά και
διάστηµα παράδοσης των ανταλλακτικών µικρότερο του ζητουµένου των δεκαπέντε (15) εργάσιµων
ηµερών και τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν προς όφελος τους.
9.4 Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος κάλυψης µε ανταλλακτικά µικρότερη των δέκα (10)
ετών ή χρόνος διάθεσης οποιουδήποτε ανταλλακτικού ήθελε ζητηθεί από τον ∆ΗΜΟ µεγαλύτερος των
δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη εργάσιµη της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Τα στοιχεία των εδαφίων 7, 8, 9 και 10 της παραπάνω & 14.2, αποτελούν την ποιότητα της
εξυπηρέτησης µετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ µέρους του προµηθευτή (after sales
service) και πρέπει να δοθούν αναλυτικά ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν.

10) Χρόνος παράδοσης
Ο διαγωνιζόµενος πρέπει να περιλάβει Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των
ζητούµενων µηχανηµάτων ετοίµων και σε κατάσταση απρόσκοπτης λειτουργίας.
Η δήλωση χρόνου παράδοσης µεγαλύτερου από τον ορισθέντα στο άρθρο 25.1 του παρόντος
παραρτήµατος, αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται.
11) Επιµέρους (υπο)φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά
του προσφέροντα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία
Η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή
Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
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Άρθρο 14 ο

ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
14.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00 µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των
Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
Προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Οµοίως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
«Οικονοµική Προσφορά», οι Προσφέροντες των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές αποσφραγίστηκαν
θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο και των άλλων Οικονοµικών Προσφορών που
αποσφραγίστηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα
του ∆ιαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια
ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο
∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση
αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους
τους ∆ιαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση
που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση την χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 (παρ. 1
στοιχ. β’) της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Η αρµόδια πιστοποιηµένη στο σύστηµα Επιτροπή θα εισηγηθεί για την ανάθεση του Έργου στην
Αναθέτουσα Αρχή. Η τελική απόφαση κατακύρωσης θα ληφθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου.
Πιο αναλυτικά, η αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται µε την εξής διαδικασία:
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα:
• Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και
τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του Συστήµατος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση υποφακέλων των Προσφορών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
• Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει τον έλεγχο
πληρότητας και ισχύος εγγράφων και δικαιολογητικών, αξιολογεί το περιεχόµενο της Τεχνικής
Προσφοράς και εισηγείται ποιες Προσφορές γίνονται αποδεκτές για οικονοµική αξιολόγηση.
• Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.
• Οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της Προσφοράς
τους.
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- Οι (ηλεκτρονικοί) υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών
Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών.
- Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
Προσφέροντες των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των άλλων Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή
του ∆ιαγωνισµού έχουν το δικαίωµα να απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες –
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι χρήστες –
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους
ορίζονται.
14.2. Εισήγηση για Ανάθεση
Η αρµόδια πιστοποιηµένη στο σύστηµα Επιτροπή προσδιορίζει την πιο οικονοµική προσφορά,
σύµφωνα µε τη χαµηλότερη τιµή, και καταγράφει τις ενέργειές της και την εισήγησή της για την
ανάθεση, σε σχετικό Πρακτικό.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην
Οικονοµική Επιτροπή την ανάθεση της Σύµβασης στο ∆ιαγωνιζόµενο που υπέβαλε την χαµηλότερη
τιµή, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 16 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
14.3. Προσφυγές-προσωρινή δικαστική προστασία
Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την δι’ οιουδήποτε τρόπου λήψη
γνώσης πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της
Αναθέτουσας Αρχής (προδικαστική προσφυγή) µέσω του Συστήµατος (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) επισυνάπτοντας
το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Μετά την υποβολή των
ενστάσεων/ προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην εξέταση αυτών µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων
για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω
δεκαπενθήµερη προθεσµία τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
Επιπλέον, κάθε ∆ιαγωνιζόµενος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του,
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 3886/2010.
Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του ∆ιαγωνισµού, καθώς και οι αποφάσεις επί
τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί
ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Άρθρο 15°

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Α.Α. δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά, µε απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων
µετά από σχετική εισήγηση της Ε.∆.∆. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη,
απορρίπτεται προσφορά που:
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει
γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκµηρίωση.
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2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
κατά την κρίση της Α.Α. εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά.
3. Αφορά σε µέρος µόνον της προµήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουµένων ειδών
(µηχανηµάτων).
4. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη.
5. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήµατος.
6. ∆εν περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 12
του παρόντος παραρτήµατος και δεν συνοδεύεται από την νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
7. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τις προσφερόµενες τιµές αναλυτικά και συνολικά στον ΠΙΝΑΚΑ Π1,
ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των προσφερόµενων τιµών σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της
πλην των εντύπων της Οικονοµικής Προσφοράς.
8. Εµφανίζει οποιαδήποτε τιµή (ανταλλακτικού, εργασίας, αναλώσιµου ή παρελκοµένου, έκδοσης
πιστοποιητικού κλπ) σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο πλην των εντύπων της οικονοµικής προσφοράς.
9. ∆εν προσκοµίζει τα εγγράφως αιτούµενα διευκρινιστικά στοιχεία στην Ε.∆.∆. εντός του οριζόµενου
χρόνου.
10. Είναι ασυνήθιστα χαµηλή και ο διαγωνιζόµενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
11. Η συνολική προσφερόµενη τιµή για τα είδη χωρίς ΦΠΑ, (Κ), (ολογράφως) υπερβαίνει τον π/υ
χωρίς ΦΠΑ του υποέργου, όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήµατος.
12. Ορίζει χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στο παρόν παράρτηµα
(άρθρο 25).
13. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται µικρότερος από τον ζητούµενο στο παρόν παράρτηµα
(άρθρο 11).
14. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση της Ε.∆.∆. ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές και όρους της διακήρυξης ή δεν καλύπτει πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που
χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισµού.
15. Παρουσιάζει ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσµατα κατά τις ενδεχόµενες δοκιµές επίδειξης,
λειτουργίας και επίδοσης κατά το στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
16. Ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκοµίζει εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης του άρθρου 17.3 του παρόντος παραρτήµατος ή έχει καταθέσει ψευδείς ή ανακριβείς τις
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.
17. ∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
18. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισµού που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.

Άρθρο 16 ο
ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους
καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου, η οποία διατηρεί το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
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Άρθρο 17 ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
– ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
17.1 Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων ήτοι την Οικονοµική
Επιτροπή. Η εν λόγω απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα του
∆ΗΜΟΥ: www.lefkada.gov.gr όσο και στον δικτυακό τόπο του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ:
http://et.diavgeia.gov.gr.
Στον διαγωνιζόµενο που επελέγη ως Ανάδοχος, αποστέλλεται από την Α.Α. εγγράφως και µε
αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης – πρόσκληση προς υπογραφή της
Σύµβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
Το/τα προς προµήθεια είδος/η (µηχανήµατα)
Την ποσότητα
Την τιµή
Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
Την συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν
αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
 Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της
απόφασης αυτής είναι άκυρη.
 Την προθεσµία υπογραφής της Σύµβασης.






Με την ανακοίνωση η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπο του
στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση απoστέλλεται σχετική τηλεοµοιοτυπία στον
αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε
άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας
της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η σχετική ανακοίνωση για την κατακύρωση της προµήθειας είναι δυνατόν να γίνει και µετά την
πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο προσωρινός ανάδοχος.
Ο διαγωνιζόµενος που επελέγη ως προσωρινός ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε
προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή
της σχετικής Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία :

(α) Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση, στην
περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση
προσώπων ή κοινοπραξία.
(β) Την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για την κατακυρωθείσα προµήθεια, η οποία θα
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύµβασης ,χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Ε’ της
απόφασης διακήρυξης.
Ο διαγωνιζόµενος που επελέγη ως προσωρινός ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται
µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η Σύµβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος
παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν
παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν
καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του Οργάνου
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Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωµοδότηση της Ε.∆.∆. και καταπίπτει υπέρ της Α.Α. η Εγγυητική
Επιστολή Συµµετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.
Η Α.Α. στην περίπτωση αυτή καλεί εγγράφως τον επόµενο του Συγκριτικού Πίνακα Κατάταξης του
εγκεκριµένου 3ου Πρακτικού (του άρθρου 13.4) και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία των
άρθρων 15 και 16 της διακήρυξης. Ο έκπτωτος ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία
που προξένησε στην Α.Α. εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύµβαση.
Αν κανένας από τους προµηθευτές παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη
σύµβαση µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή
που προβλέπεται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
17.2 Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης
Μετά την ανωτέρω ανακοίνωση καταρτίζεται από τον ∆ΗΜΟ η σχετική Σύµβαση της πράξης, 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.
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, που περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις
προϋποθέσεις για την υλοποίηση της Πράξης, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλοµένων µερών, θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής :
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
θ)
ι)
ια)

Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης,
Τα συµβαλλόµενα µέρη,
Τα προς προµήθεια είδη (µηχανήµατα) και την ποσότητα,
Την τιµή τους,
Το τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης και παραλαβής των ειδών,
Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών,
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις,
Τις προβλεπόµενες ρήτρες,
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,
Τον τρόπο πληρωµής,
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. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους προµηθευτές µαζί µε τις
προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
17.3 Τροποποίηση Σύµβασης
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβαλλόµενων µερών µε
απόφαση της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και υπό την προϋπόθεση ότι η
τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο. Τυχόν τροποποιήσεις δεν µπορούν να αφορούν το
φυσικό ή το οικονοµικό αντικείµενο της ∆ιακήρυξης, το οποίο θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται.
17.4 Ολοκλήρωση Σύµβασης
Η Σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
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.

Άρθρο 18 ο

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
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18.1 Οι τιµές πρέπει να δίδονται σε ευρώ για παράδοση και τοποθέτηση του εξοπλισµού ελεύθερου
και πλήρως λειτουργικού. Στις τιµές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι
περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασµό τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (πλην του
ΦΠΑ), για παράδοση του εξοπλισµού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη. Έτσι εννοείται ότι περιλαµβάνονται στις τιµές αυτές, εκτός από την δαπάνη προµήθειας, και
οι δαπάνες µεταφοράς και τοποθέτησης του εξοπλισµού, προµήθειας µικροϋλικών, παρελκόµενων ή
ανταλλακτικών και οργάνων που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και πρώτων αναλωσίµων κλπ,
έκδοσης τυχόν απαιτούµενων πιστοποιητικών, εγκρίσεων ή αδειών, ρυθµίσεων, δοκιµαστικής
λειτουργίας και εκπαίδευσης. Τυχόν έξοδα ασφάλισης και εκτελωνισµού βαρύνουν τον ανάδοχο.
Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και
επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
18.2 Οι τιµές προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν
δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν
νέα στοιχεία του φακέλου οικονοµικής προσφοράς (πίνακα οικονοµικής προσφοράς ή τρόπο
πληρωµής) ή να τα τροποποιήσουν. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής ή
παρακράτησης κυριότητας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
18.3 Dumping – Εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά µπορεί να απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική
τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή
Dumping) ή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα (άρθρο 52§3 Π.∆. 60/2007). Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του
προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

Άρθρο 19 ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
19.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
1. Οι προσφέροντες οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, εντός του υποφακέλου
<<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, µαζί µε την προσφορά, να
καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό. Η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου
pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του
διαγωνισµού σε εντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών
από την ηλεκτρονική υποβολή.
2. Η επιστολή αυτή πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, να απευθύνεται προς τον
∆ΗΜΟ και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 1% επί του προϋπολογισµού της
υπηρεσίας , εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157, Ν4281/2014). Κατά συνέπεια το ύψος της εγγύησης
συµµετοχής για το υποέργο ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200,00 €).
3. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να
γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.
4. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4)
ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της οριστικής απόφασης περί απόρριψης
της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της
οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης(άρθρο 157 Ν4281/2014).
5. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά η διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
6. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες
µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η παρούσα διακήρυξη.
11 Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα
1 του Παραρτήµατος ∆΄ της διακήρυξης.

19.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
1. Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί της αξίας της σύµβασης των υπό προµήθεια µηχανηµάτων, χωρίς να
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υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγυητική αυτή επιστολή σχετίζεται µε την καλή εκτέλεση των
όρων της σύµβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής,
δοκιµαστική λειτουργία, εκπλήρωση λοιπών συµβατικών υποχρεώσεων κλπ). Με την
παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος εγγυάται ότι :

«Με την υπογραφή της Σύµβασης, τα είδη του εξοπλισµού που θα προµηθεύσει και θα
τοποθετήσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών
τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε αποδεκτή και
ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγµένα
από οποιοδήποτε κρυµµένο ελάττωµα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής
αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση, λειτουργία
και αποτελέσµατα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως αυτές
προδιαγράφονται στην διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισµός θα είναι κατά την
παράδοση του καινούργιος και αµεταχείριστος».
Τέλος εγγυάται ακόµα ότι :

«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών (µηχανηµάτων) του
εξοπλισµού, βρεθούν ότι αυτά δεν πληρούν τους όρους της συµφωνηµένης σύµβασης και
των τεχνικών προδιαγραφών, σχεδιαγραµµάτων και υπολογισµών και δεν είναι δυνατόν
κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Π. µε αντικατάσταση των ελαττωµατικών εξαρτηµάτων και
αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκοµένων των ειδών, να γίνουν απόλυτα
κατάλληλα και έτοιµα για την χρήση που προορίζονται, θα απορρίπτονται και ο ανάδοχος
θα είναι υποχρεωµένος χωρίς καµία αποζηµίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα
ακατάλληλα µέρη ή υλικά αυτών µέσα σε προθεσµία που ορίζεται από την Ε.Π. που αν
περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει
κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ΗΜΟΥ. Ο ανάδοχος θα είναι
υποχρεωµένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου
µέρους ή υλικού και για την τοποθέτηση του νέου και για κάθε δαπάνη σχετική µε την
αντικατάσταση του ως άνω µέρους. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ο ανάδοχος θα
είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τον ∆ΗΜΟ για κάθε ζηµιά που προκύπτει για αυτόν
από τις πιο πάνω βλάβες».
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
Σύµβασης.
3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή των
ειδών κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, και ύστερα από
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ µεγαλύτερη από τον συµβατικό
χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που ο ∆ΗΜΟΣ υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά συν
δύο (2) µήνες επιπλέον, σύµφωνα µε τα άρθρα 25§2 και 26§3 του ΕΚΠΟΤΑ.
5. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών, ο προµηθευτής θα
πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να
υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση εγγύησης αορίστου ισχύος δεν υπάρχει
θέµα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής των ειδών.
6. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος ∆’ της διακήρυξης.

19.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας
1. Το χρονικό διάστηµα το οποίο πρόκειται να προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική
προσφορά του, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Για την καλή λειτουργία του όλου
προσφερόµενου εξοπλισµού κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει µε
την προσφορά του, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας
του εξοπλισµού, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 2,5% της συµβατικής αξίας αυτού χωρίς
ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα είναι σαφέστατη και ακριβής και δεν θα αφήνει αδιευκρίνιστα
σηµεία, γενικότητες, ασάφειες ή θα δίδεται υπό όρους, θα καλύπτει δε όλες τις υποχρεώσεις που
περιγράφει ο διαγωνιζόµενος µε την υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου 9 της παρ. 13.2, χωρίς καµιά
επιβάρυνση της Α.Α.
2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας είναι αορίστου διαρκείας και ισχύει µέχρι την επιστροφή
της.
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3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης
καλής λειτουργίας του εξοπλισµού, ήτοι αµέσως µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας και
την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο
Υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος ∆’ της διακήρυξης.

19.4 Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές
Αν οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα ,
που λειτουργούν νόµιµα ( άρθρου 8 του παρόντος παραρτήµατος) στα κράτη-µέλη της Ε.Ε.
στα κράτη του Ε.Ο.Χ. Και στα κράτη που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) , που κυρώθηκε µε το
Ν2513/1997(Α' 139) και που έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των εν λόγω κρατών αυτό το
δικαίωµα. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική.

19.5 Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :
α) Η ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Ο εκδότης.
γ) Να απευθύνονται προς τον ∆ΗΜΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι: ο Αριθµός της ∆ιακήρυξης, η αναφορά: Αντικείµενο
Ανοικτού ∆ιαγωνισµού είναι η επιλογή Αναδόχου για το υποέργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»,
και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
ε) Ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής.
στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.
ζ) Η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου δίνεται η
εγγύηση.
η) Η σχετική σύµβαση και τα προς προµήθεια προϊόντα και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις
πλην της εγγύησης συµµετοχής)
θ) Η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Αν δεν αναγράφεται, η εγγυητική επιστολή θα
πρέπει να ισχύει µέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας.
ι) Οι όροι ότι:
ι1) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διζήσεως.
ι2) το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ΗΜΟΥ και ότι θα καταβληθεί ολικά η
µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
ι3) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
ι4) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης,
ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ΗΜΟΥ. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
ι5) στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι :
«Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται µόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν, της εγγυητικής
επιστολής ή µε έγγραφη δήλωση της Α.Α. ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη».
19.6 Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών
συµµετοχής που προσκοµίζουν οι διαγωνιζόµενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που
προσκοµίζει ο ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα χέρια της πριν την
ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών συµµετοχής ή καλής
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εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ 2147/2001), οι διαγωνιζόµενοι θα
αποκλείονται από τον διαγωνισµό ενώ αντίστοιχα ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος.
19.7 Εγγυήσεις Ενώσεων/ Κοινοπραξιών
Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές
των οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε περιπτώσεις
Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, όταν κατατίθενται εγγυητικές επιστολές συµµετοχής από κάθε
µέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, το άθροισµα των εγγυητικών αυτών επιστολών θα ισούται µε
το ποσό της εγγύησης και θα κατανέµεται στα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το
ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. Κάθε µια από τις εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ'
ονόµατι όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
19.8 Τα υποδείγµατα των εγγυητικών επιστολών δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ της παρούσας
διακήρυξης.

Άρθρο 20 ο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
∆εν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Επίσης γίνονται δεκτές µόνο προσφορές για το σύνολο των
ειδών.

Άρθρο 21 ο

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
21.1 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να δηλώνουν στην προσφορά τους (στον επί µέρους φάκελο
τεχνικής προσφοράς), το/α εργοστάσιο/α στο/α οποίο/α θα κατασκευαστούν ή
κατασκευάστηκαν τα προσφερόµενα είδη και τον τόπο εγκατάστασής του/ς, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του εδαφίου 2 του άρθρου 13.2 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορά στην οποία
δεν θα υπάρχει η παραπάνω έγγραφη δήλωση/δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
21.2 Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του/των εργοστασίου/ων που
δηλώθηκε/αν µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η
προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο/α εργοστάσιο/α
που δηλώνεται/νται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των ειδών έχει/έχουν επιβληθεί ποινή/ές
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που
ισχύει/ουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
21.3 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του/των εργοστασίου/ων
που δηλώθηκε/αν µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε
περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη του αρµοδίου συλλογικού οργάνου µπορεί να
εγκριθεί η αλλαγή του/ων εργοστασίου/ων µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ΗΜΟΥ.
21.4 Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο/α άλλο/α από εκείνο/α που δηλώθηκε/αν στην
προσφορά χωρίς προηγούµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της Υπηρεσίας, συνεπάγεται την
κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση µε τις προβλεπόµενες κυρώσεις.
21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Άρθρο 22 ο

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ / ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ

22.1 Ο προσφέρων υποχρεούται στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των
προσφορών και εφόσον το απαιτήσει ο ∆ΗΜΟΣ, είτε να προσκοµίσει
ενώπιον της Ε.∆.∆. ίδια ή παρόµοια µηχανήµατα µε τα ζητούµενα από την
διακήρυξη, µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της έγγραφης
ειδοποίησης του, παρουσία εξειδικευµένου εκπροσώπου του προσφέροντος,
προκειµένου να πραγµατοποιήσουν ανάλογες εργασίες, ώστε να πιστοποιηθεί η
αξιοπιστία τους, ή/και η απόδοσή τους, είτε να επιδείξει στην Ε.∆.∆. του
∆ΗΜΟΥ (σε µέλη που θα ορίσει η Α.Α.) και µε έξοδα του προσφέροντος, ίδια ή
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παρόµοια µηχανήµατα, που έχει προµηθευτεί άλλος φορέας, ώστε να το
παρακολουθήσουν σε λειτουργία. Το τελευταίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και
αυτό µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την εποµένη της έγγραφης
ειδοποίησης.
22.2 Η αδυναµία προσκόµισης ή/και επίδειξης δείγµατος κατά τα άνω από το
διαγωνιζόµενο, και εφόσον τούτο ήθελε ζητηθεί, είναι λόγος αποκλεισµού
του στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών.

Άρθρο 23 ο

ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνοµη, κατά την κρίση του, πράξη ή
παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10) περί δικαστικής προστασίας κατά
την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε σκοπό την εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τη
νέα Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συµβουλίου.
Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, θα ασκηθεί
υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ηµερών, αφότου ο Ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της
αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία θα
κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον θιγόµενο από τυχόν µερική ή ολική παραδοχή της. Η σχετική
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την άσκηση
της προσφυγής, άλλως θα τεκµαίρεται σιωπηρή απόρριψή της.
Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα
(10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν
επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή
µε κάθε πρόσφορο µέσο, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Η προθεσµία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, καθώς και η
άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διάταξη ο
αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Η απόφαση ανάθεσης της σύµβασης περιλαµβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του π.δ.
60/2007 και αναφέρει τις προθεσµίες αναστολής σύναψης της σύµβασης, όπως προκύπτουν
από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010.

Άρθρο 24 ο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
24.1 Χρόνος - Τόπος παράδοσης των ειδών
Ο χρόνος παράδοσης των µηχανηµάτων του εξοπλισµού, ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες. Ο χρόνος
παράδοσης αρχίζει από την ηµεροµηνία που καθορίζεται στο άρθρο 17 του παρόντος παραρτήµατος
και λήγει µε την προσκόµιση και την προσωρινή παραλαβή των µηχανηµάτων. Τα µηχανήµατα θα
προσκοµισθούν και θα παραδοθούν ελεύθερα επί εδάφους, στις εγκαταστάσεις (αποθήκη) του
∆ΗΜΟΥ, στην Λευκάδα, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων, στην Ελλάδα.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρµόδια αρχή ώστε τα
υπό προµήθεια µηχανήµατα να παραδοθούν ελεύθερα από οποιουσδήποτε φόρους και δασµούς στον
ως άνω χώρο.
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24.2 Παράταση χρόνου παράδοσης
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ΗΜΟΥ, µετά
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα
από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του
συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαµβάνονται
από τη Ε.Π. µέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής µε την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτηµα του
προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.
Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και
δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς
να παραδώσει τα είδη.

24.3 Μετάθεση χρόνου παράδοσης
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ΗΜΟΥ ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση
σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών
ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις
µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Άρθρο 25 ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
25.1 Προσωρινή παραλαβή
Α1) Η προσωρινή παραλαβή των µηχανηµάτων θα γίνει από την προβλεπόµενη Επιτροπή Παραλαβής
που συγκροτείται από τον ∆ΗΜΟ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα µηχανήµατα συνοδευόµενα µε ότι απαιτείται
από την παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία και µε την προσφορά.
Η προσωρινή παραλαβή των µηχανηµάτων θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. στις εγκαταστάσεις του
∆ΗΜΟΥ και πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί εντός των πέντε (5) επόµενων ηµερολογιακών ηµερών
από την προσκόµισή τους (άρθρο 24.1 της διακήρυξης). Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε
ποσοτικό και µακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόµενων ειδών, σε αντιπαραβολή και συµφωνία µε τα
προσκοµιζόµενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιµολόγια, συντάσσεται δε Πρωτόκολλο
Προσωρινής Παραλαβής από την Ε.Π. Εφ' όσον ο προµηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση του
επόµενου εδαφίου Α2 του παρόντος άρθρου, η προσωρινή παραλαβή θα γίνει όταν η Ε.Π. είναι σε
θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.
Με την προσωρινή παραλαβή τα µηχανήµατα θα συνοδεύονται (για όποια από αυτά
απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις) και από έγκριση τύπου σε ισχύ, της αρµόδιας
κρατικής υπηρεσίας.
Α2) Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
παραλαβής των µηχανηµάτων και την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
προσκοµίσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Α3) Μετά την προσκόµιση των ειδών στις εγκαταστάσεις (αποθήκη) του ∆ΗΜΟΥ, ο προµηθευτής
υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό προσκόµισης θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης στο οποίο να αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το είδος και η ποσότητα, και ο
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Α4) Ο προµηθευτής φέρει την ευθύνη για καταστροφή ή φθορά των µηχανηµάτων που προσφέρει
µέχρι την προσκόµιση τους στην θέση εγκατάστασης και την υποβολή στην Υπηρεσία του
αποδεικτικού προσκόµισης θεωρηµένου από τον υπεύθυνο του ∆ΗΜΟΥ κατά τα άνω.
25.2 Παρελκόµενα
Το κάθε µηχάνηµα κατά την προσωρινή παραλαβή του θα συνοδεύεται και από:
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1. α) Το βιβλίο επισκευής και συντήρησης του εργοστασίου (Workshop Manual and Maintenance

Booklet) του οχήµατος (κινητήρα, ρυµουλκό, πλαίσιο ηµιρυµουλκούµενου και υπερκατασκευή), σε
δύο σειρές, στην Ελληνική ή στην Αγγλική,
β) To εικονογραφηµένο βιβλίο (κατάλογο) ανταλλακτικών (Parts Books) µε κωδικούς ονοµαστικά
του εργοστασίου και φωτογραφίες για το όχηµα (κινητήρα, ρυµουλκό, πλαίσιο ηµιρυµουλκούµενου
και υπερκατασκευή), οµοίως σε δύο σειρές στην ελληνική ή αγγλική,
γ) Το εγχειρίδιο λειτουργίας (operational manuals) στην ελληνική γλώσσα, σε δύο σειρές
δ) Τέλος, τεχνικά σχέδια επισκευών και µηχανολογικών – ηλεκτρολογικών – υδραυλικών πνευµατικών κυκλωµάτων, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για το όχηµα.
2. Πρόγραµµα περιοδικής συντήρησης και πίνακα των απαραιτήτων εργασιών, αναλωσίµων και τυχόν
ανταλλακτικών για την τακτική συντήρηση (σέρβις) των µηχανηµάτων, για το χρονικό διάστηµα που
έχει προσφέρει ο ανάδοχος στην τεχνική προσφορά του, µε έναρξη µετά την Οριστική Παραλαβή του
εξοπλισµού.
3. Την συνήθη σειρά εργαλείων συντήρησης και αντιµετώπισης µικροβλαβών για τον κάθε συρµό,
που παραδίδονται µαζί µε αυτόν, σύµφωνα µε την ακόλουθη λίστα :
ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΣΥΡΜΟ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

1
2
3

Γερµανοπολύγωνα (8-32)
Κλειδιά Άλλεν
Κασετίνα που θα περιέχει:
• Μεγάλη Καστάνια ½
• Μικρή Καστάνια 3/8
• Καρυδάκια για µικρή καστάνια 4-14
• Μακριά Καρυδάκια για µικρή καστάνια 6-13
• Προέκταση
• Σπαστό
• Καρυδάκια για µεγάλη καστάνια 10-22
• Μακριά καρυδάκια για µεγάλη καστάνια 14-15-17-19-22
• Προέκταση
• Σπαστό
• Μύτες
• Τορκς
Κλειδί Γαλλικό
Κάβουρες (2 Μεγέθη)
Κατσαβίδια ίσια
Σταυροκατσάβιδα
Βαριοπούλα 2 Kgr
Πένσα
Κόφτης
Μυτοτσίµπιδο
Σταυρό για αλλαγή ελαστικών
Εργαλειοθήκη

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Σετ
Σετ
Τεµ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1
1
1

Τεµ
Τεµ
Σετ 5 τεµαχίων
Σετ 5 τεµαχίων
Τεµ
Τεµ
Τεµ
Τεµ
Τεµ
Τεµ

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Υπενθυµίζεται ότι όλα τα παραπάνω θα είναι τοποθετηµένα σε κατάλληλες κασετίνες εργαλείων κατά
την παράδοση των οχηµάτων.
4. Oι συρµοί (τράκτορας συν ηµιρυµουλκούµενα) πρέπει να παραδοθούν µε τα κατωτέρω
παρελκόµενα:
α) Εφεδρικούς τροχούς για το ρυµουλκό και το ηµιρυµουλκούµενο όχηµα µε ελαστικά και ζάντα,
τοποθετηµένους σε ευχερή θέση,
β) Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ., κατάλληλης χωρητικότητας, που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
παράδοσης του συρµού,
γ) Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο (κιβώτιο Α΄ Βοηθειών) προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ.,
δ) Τρίγωνο βλαβών και ένα φάρο προβλεπόµενα από τον Κ.Ο.Κ.,
ε) Ηλεκτρονικό Ταχογράφο,
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στ) Αντιολισθητικές αλυσίδες,
ζ) ∆ύο γιλέκα φωσφορούχα (για τους οδηγούς-συνοδηγούς),
η) Η καµπίνα του οχήµατος θα περιέχει και παροχή αέρα µε σπιράλ και πιστόλι για τον καθαρισµό της,
θ) Γρασαδόρος και γρύλος.
Όλα τα παρελκόµενα θα πρέπει είναι τοποθετηµένα επί του πλαισίου και της καµπίνας του οδηγού σε
ειδικές βάσεις - θήκες.
Στο πίσω µέρος της πόρτας των ηµιρυµουλκούµενων θα υπάρχουν αντανακλαστικά (ζέµπρες).
Τέλος οι συρµοί θα φέρουν και ότι άλλο ζητείται σχετικά στο παράρτηµα Ε’ των τεχνικών
προδιαγραφών.
5. Πιστοποιητικό CE και επίθεση (σήµανση) του CE στο µηχάνηµα (CE Mark).
6. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται (εγκρίσεις τύπου από την αρµόδια υπηρεσία κλπ) για την
καταχώρηση και την έκδοση της νόµιµης άδειας κυκλοφορίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες, για όποιο
µηχάνηµα αυτό απαιτείται.
7. Πινακίδες σταθερά τοποθετηµένες στα επιµέρους σηµεία κάθε µηχανήµατος οι οποίες θα
αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα οδηγίες για ασφαλή χειρισµό του.
25.3 Περίοδος δοκιµαστικής λειτουργίας (πρακτικής δοκιµασίας)
Μετά την προσωρινή παραλαβή των µηχανηµάτων, ακολουθεί η ταξινόµηση και η έκδοση της νόµιµης
άδειας κυκλοφορίας από τις αρµόδιες υπηρεσίες για τα οχήµατα και τα µηχανήµατα, την οποία θα
αναλάβει και θα φέρει εις πέρας µε φροντίδα του ο Ανάδοχος. Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα θα
έχουν την ισχύουσα έγκριση τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών (και σύµφωνα µε τις οδηγίες
2007/35 και R4802).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση, τροποποίηση που θα
απαιτηθεί από την υπηρεσία έκδοσης των αδειών κυκλοφορίας.
Η δαπάνη έκδοσης των νόµιµων αδειών κυκλοφορίας είναι ευθύνη του ∆ήµου.
Κατά την πρακτική δοκιµασία, ο προµηθευτής υποχρεούται µε δική του φροντίδα και δαπάνη σε
δοκιµαστική λειτουργία και χρήση των µηχανηµάτων σε πραγµατικές συνθήκες παρουσία της Ε.Π. του
∆ΗΜΟΥ. Μέσα στο διάστηµα αυτό η Ε.Π. θα υποβάλλει τα µηχανήµατα σε λεπτοµερή εξέταση και
πρακτικές δοκιµές/ εργασίες σε πραγµατικές συνθήκες κατά την κρίση της (πχ άνεση, λειτουργικότητα,
όργανα θαλάµου οδήγησης, ευκολία σύµπλεξης - αποσύµπλεξης ρυµουλκού µε ηµιρυµουλκούµενο,
µεταφόρτωση απορριµµάτων από απορριµµατοφόρα οχήµατα παντός τύπου ακόµα και µε ανυπαρξία
ράµπας-χοάνης, απόδοση τράκτορα, κατανάλωση κλπ, τελική ταχύτητα και κλίση ανάβασης µε πλήρες
φορτίο, συµπίεση και εκκένωση των απορριµµάτων (αυτονοµία µηχανισµού, χρόνοι συµπίεσης και
εκκένωσης), ασφάλιση κιβωτάµαξας, υδραυλικά συστήµατα, έλεγχος διαρροών/ στεγανότητα
κιβωτάµαξας / διαφυγές σκόνης, οσµών ή απορριµµάτων, ευκολία ρυµούλκησης - µετακίνησης,
δυναµικότητα µηχανήµατος, κατανάλωση, τρόπος εναπόθεσης υλικών, συστήµατα ασφαλείας,
εργονοµία κλπ), ώστε να βεβαιωθεί ότι τα µηχανήµατα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραµµάτων και είναι
απολύτως σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου.
Στην περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας θα πραγµατοποιηθούν επίσης πολλαπλές δοκιµές κατά τις
οποίες θα ελεγχθούν πλήρως όλα τα υποσυστήµατα των µηχανηµάτων και ιδιαίτερα οι διατάξεις
ελέγχου και προστασίας. Στο ίδιο διάστηµα ο ανάδοχος θα πρέπει να εκπαιδεύσει το προσωπικό που
θα του υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ (τρία άτοµα τουλάχιστον), µε κατάλληλα εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό,
στον τόπο εργασίας ή/και στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, στην λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισµού. Οι δοκιµές, λειτουργία, έλεγχοι και εκπαίδευση θα γίνουν µε µέσα, όργανα και έξοδα του
Αναδόχου και θα αφορούν την καλή κατασκευή, λειτουργία και απόδοση των µηχανηµάτων της
πράξης, η δε δαπάνη τους περιλαµβάνεται, ανηγµένα, στο συµβατικό τίµηµα.
25.4 Οριστική παραλαβή
Μετά την λήξη της περιόδου δοκιµαστικής λειτουργίας και εφόσον δεν ανακύψουν προβλήµατα,
γίνεται η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού από την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µε την σύνταξη και υπογραφή
του Οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής (ποιοτικής και ποσοτικής), το οποίο εγκρίνεται από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ΗΜΟΥ.
Εάν η παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από
την Ε.Π. του ∆ΗΜΟΥ µέσα στον οριζόµενο από την σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
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συντελέσθηκε αυτοδίκαια τότε και µόνο εφόσον παρέλθουν 30 ηµέρες µετά από ειδική ενόχληση του
προµηθευτή και δεν διενεργηθεί η σχετική παραλαβή εντός της προθεσµίας αυτής, µε κάθε επιφύλαξη
των δικαιωµάτων του ∆ΗΜΟΥ και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την αποθήκη του ∆ΗΜΟΥ αποδεικτικό προσκόµισης τούτου.
Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον ∆ΗΜΟ και δεν έχει ληφθεί η
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί
αυτοδίκαια.
25.5 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου µέχρι την οριστική παραλαβή είναι επίσης :
- Να επικολλήσει σταθερά και σε εµφανή σηµεία στις πλαϊνές επιφάνειες των µηχανηµάτων, επιγραφές
που θα του υποδειχθούν από τον ∆ΗΜΟ και θα εξασφαλίζουν τη δηµοσιότητα της πράξης.
- Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα του υποδείξει ο
∆ΗΜΟΣ.
- Να αποκοµίσει από τους χώρους παράδοσης των µηχανηµάτων, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη,
όλα τα υλικά συσκευασίας του εξοπλισµού.
25.6 Σε περίπτωση ένστασης του προµηθευτή ή διαφωνίας µέλους της επιτροπής ή σε περίπτωση που
κάποιο µηχάνηµα δεν πληροί τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από
αυτούς, τότε δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόµενα στο άρθρο 28 του
Ε.Κ.Π.ΟΤΑ και στο άρθρο 19.2 της παρούσας διακήρυξης.
25.7 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών, ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
ποσότητας, αυτά δεν παραλαµβάνονται και είναι δυνατόν να εγκριθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα
που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή
- εφ' όσον απαιτηθεί – η αντικατάσταση των υλικών µε άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους
της σύµβασης και της προσφοράς, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από την προµήθεια και
υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. Κατά τα λοιπά, στην περίπτωση αυτή ισχύουν, τα
αναφερόµενα στο άρθρο 34 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.
25.8 Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα προσφερόµενα είδη δεν έχουν έγκριση τύπου σε ισχύ και δεν
παρέχεται η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας καθώς και η έγγραφη δήλωση ανάληψης
δέσµευσης για διάθεση ανταλλακτικών στον ∆ΗΜΟ για την περίοδο αποδοτικής λειτουργίας των
µηχανηµάτων.
25.9 Τα υπό προµήθεια µηχανήµατα µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά
την Οριστική Παραλαβή τους από τον ∆ΗΜΟ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 28 και 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 26 ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
26.1 Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια µηχανήµατα παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά
τη λήξη του συµβατικού χρόνου όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 24 του παρόντος
παραρτήµατος, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και
ποινικές ρήτρες ως εξής :
α. Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ήµισυ
του µέγιστου προβλεπόµενου από το άρθρο 24 της διακήρυξης χρόνου παράτασης, 2,5% επί
της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό
του µισού χρόνου παράστασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β. Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ήµισυ, 5,0% επί της συµβατικής αξίας
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
26.2 Οι κατά τα παραπάνω επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες υπολογίζονται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα είδη που
παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν την χρησιµοποίηση των ειδών που παρεδόθησαν
εµπρόθεσµα, οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
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Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι τυχόν ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
26.3 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης,
µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου
του ∆ΗΜΟΥ, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέρα του εύλογου κατά τα διάφορα στάδια
των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
παράδοσης.
26.4 Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
26.5 Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από τα παραπάνω προβλεπόµενα
πρόστιµα, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την εποµένη της λήξης του συµβατικού ή του µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι την
προσκόµιση του συµβατικού υλικού.
26.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Άρθρο 27 ο

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
27.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο για τους λόγους που
περιγράφονται στο άρθρο 35 του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ, παρ. 1 και 2. Η έκπτωση γίνεται µε απόφαση του
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου του ∆ΗΜΟΥ,
οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Α.Α. η εγγύηση συµµετοχής του ή η εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση.
27.2 Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύµφωνες µε το άρθρο 35 του
Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ., παρ. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο
ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Α.Α.
27.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ' αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 και 35 του Ε.Κ.ΠΟ.ΤΑ.

Άρθρο 28 ο

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
28.1 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
 Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του
εργοστασίου του προµηθευτή,
 Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του προµηθευτή,
 Πληµµύρα,
 Σεισµός,
 Πόλεµος,
 Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών,
 Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO),
 ∆υσµενείς καιρικές συνθήκες µε αποκλεισµό µεταφορών.
28.2 Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα γνωστοποιήσει
εγγράφως προς την Αναθέτουσα Αρχή και να επικαλεστεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής µέσα στην ανωτέρω προθεσµία των 20 ηµερών δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώµατος να
επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

Άρθρο 29 ο
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
30.1 Η πληρωµή της αξίας των µηχανηµάτων στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, µε την εξόφληση της
υπόλοιπης συµβατικής αξίας αυτών (αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή) και µε τον συνολικό ΦΠΑ, ή µε
εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας αν ο Ανάδοχος είχε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωµής και
στην σύµβαση δεν προβλέφθηκε προκαταβολή, αφού αφαιρεθούν οι τυχόν νόµιµες κρατήσεις και µετά
την οριστική παραλαβή αυτών.
Για την έκδοση του χρηµατικού εντάλµατος, προκειµένου να πληρωθεί η αξία στον ανάδοχο,
απαιτούνται :
(α) τα τιµολόγια πώλησης – δελτία αποστολής του αναδόχου εις τριπλούν
(β) το Οριστικό Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των ειδών από την αρµόδια Ε.Π.
του ∆ΗΜΟΥ µε το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών σε κατάσταση
πλήρους λειτουργίας, ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, το θεωρηµένο αποδεικτικό
προσκόµισης τους στην αποθήκη του ∆ΗΜΟΥ σύµφωνα µε το άρθρο 26 του παρόντος παραρτήµατος.
(γ) πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας του αναδόχου.
(δ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύµφωνα µε τον νόµο.
Η πληρωµή της αξίας των ειδών στον ανάδοχο, θα γίνει µετά από την υποβολή όλων των
απαραιτήτων για την πληρωµή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί, σύµφωνα µε τον νόµο, από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωµή.
Με την εξόφληση της συµβατικής αξίας εκδίδεται και παραδίδεται στον φορέα εξοφλητική απόδειξη
του αναδόχου.
30.2 Από την αµοιβή του αναδόχου θα παρακρατηθεί ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος 4% επί
του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, ο οποίος θα αποδίδεται στην αρµόδια Εφορία από την
αρµόδια Υπηρεσία του ∆ΗΜΟΥ.
Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην συµβατική αξία καταβάλλεται ακέραια από τον ∆ΗΜΟ στον Ανάδοχο µε
το συµβατικό τίµηµα και κατόπιν αυτός θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο στο ∆ηµόσιο Ταµείο,
σύµφωνα µε τις περί του αντικειµένου τούτου ισχύουσες διατάξεις.
Επί του ποσού της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, επιβάλλεται κράτηση 0,10% σύµφωνα µε το
άρθρο 4§3 του Ν. 4013/2011, η οποία παρακρατείται από την Α.Α. και αποδίδεται σε ειδικό
λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Κατά τα λοιπά, η δαπάνη για την πληρωµή της πράξης, λόγω ένταξης της προµήθειας σε
συγχρηµατοδοτούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα, δεν υπόκειται σε άλλες υπέρ τρίτων κρατήσεις.
30.3 Υπερηµερία
Η Α.Α. καθίσταται υπερήµερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους µόλις περάσει η
προβλεπόµενη από την ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ΄ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α΄) προθεσµία. Το ύψος των
νόµιµων τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει η Α.Α. υπολογίζεται µε βάση το
επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8
επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες («περιθώριο»). Το ποσό αυτό δεν είναι επιλέξιµο για
συγχρηµατοδότηση και καταβάλλεται από πόρους του ∆ΗΜΟΥ.
30.4 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονοµικές προσφορές
σχετικά µε τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή και άλλες πιθανές ρήτρες, σε
περίπτωση καθυστέρησης της πληρωµής από τον ∆ΗΜΟ, δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του
∆ΗΜΟΥ και δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση του ∆ΗΜΟΥ προς τον προµηθευτή, ούτε θεµελιώνει
κανένα δικαίωµα στον προµηθευτή έναντι του ∆ΗΜΟΥ.
30.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 37 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.

Άρθρο 30 ο

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη να ετοιµάσει και να επικολλήσει σταθερά και σε
εµφανές σηµείο πάνω σε κάθε µηχάνηµα, επιγραφή που θα του υποδειχθεί από την Α.Α. και θα
εξασφαλίζει τη δηµοσιότητα της πράξης σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1828/2006 «Μέτρα
πληροφόρησης και δηµοσιότητας σχετικά µε τις δραστηριότητες του Ταµείου Συνοχής».

Άρθρο 31 ο

ΈΛΕΓΧΟΙ
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Καθόσον η πράξη είναι συγχρηµατοδοτούµενη από την ΕΕ, ο ∆ικαιούχος (ο ∆ΗΜΟΣ) υποχρεούται να
δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος, όπως
αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης πράξεων
συγχρηµατοδοτούµενων µέσω του Ταµείου Συνοχής. Στους ελέγχους αυτούς µέρος της διαδροµής
ελέγχου αποτελεί και ο Ανάδοχος της εν λόγω προµήθειας.

Άρθρο 32 ο

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. (Ταµείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
Λόγω της παραπάνω χρηµατοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόµοι, Κανονισµοί
και Οδηγίες περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ πράξεων.

Άρθρο 33 ο

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
∆εν επιτρέπεται η υπεργολαβία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ειδικοί όροι δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες οικονοµικής προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγµα σύµβασης

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Γενικά
Το παρόν Παράρτηµα περιλαµβάνει τους ειδικούς όρους σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό
µε τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης και τα στοιχεία της προσφοράς θα διενεργηθεί ο
διαγωνισµός και θα εκτελεσθεί η παρούσα προµήθεια του εξοπλισµού από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 1Ο

Τρόπος προµήθειας - Ισχύουσες ∆ιατάξεις
Η διεξαγωγή του διαγωνισµού θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονική διαδικασία δηµόσιου ανοικτού
διαγωνισµού µε κατάθεση σφραγισµένων προσφορών.
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η ανάθεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Π.∆.
60/2007 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ενώ η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 2Ο

Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν µε βάση τις κείµενες
διατάξεις, πλην του ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Πληµµελής κατασκευή
Εάν τα είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της Σύµβασης ή εµφανίζουν ελαττώµατα και κακοτεχνίες, ο
Ανάδοχος κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι υποχρεωµένος να τις αποκαταστήσει ή
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να τις βελτιώσει ολικά ή µερικά, ανάλογα µε την απαίτηση του ∆ΗΜΟΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 28 και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

Υλικά κατά την παραλαβή – Συστήµατα ασφαλείας
4.1 Όλα τα µηχανήµατα θα είναι κατασκευασµένα από άριστης ποιότητας υλικά, θα είναι τελείως
καινούργια και αµεταχείριστα, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον εξελιγµένα τεχνολογικά
και θα πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας.
4.2 Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για πρόληψη ατυχηµάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα :
α) Οι κινητήρες των οχηµάτων πρέπει υποχρεωτικά να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές EURO 6.
β) Οι υπερκατασκευές πρέπει να πληρούν τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόληψη
ατυχηµάτων και προστασία των εργαζοµένων και να φέρουν (σήµανση) CE στο µηχάνηµα (CE Mark).
4.3 Ακόµα, τα είδη πρέπει να διαθέτουν όλους τους απαραίτητους µηχανισµούς και σηµάνσεις για
πρόληψη ατυχηµάτων και βλαβών που θα µπορούσαν να προέλθουν από λάθος χειρισµό του ή
απρόοπτη βλάβη καθώς επίσης πρέπει να είναι εξελιγµένης τεχνολογίας για να διασφαλίζουν την
άνετη, ασφαλή και υγιεινή χρήση τους από τους εργαζοµένους.
Τέλος, πρέπει να διασφαλίζουν την υγιεινή και αθέατη συλλογή και µεταφορά των απορριµµάτων,
περιορίζοντας στο ελάχιστο πιθανές εκτοξεύσεις, διαφυγή σκόνης, διαφυγή οσµών και
µικροοργανισµών και θέα απορριµµάτων ή µηχανισµών που έχουν έρθει σε επαφή µε απορρίµµατα.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Τεχνική υποστήριξη – Ανταλλακτικά
5.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των µηχανηµάτων για όσο
διάστηµα έχει προσφέρει στην τεχνική προσφορά του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας), χωρίς
περιορισµό ωρών λειτουργίας ή χιλιοµέτρων και χωρίς καµιά επιβάρυνση της Α.Α. Η υποχρέωση αυτή
αναλαµβάνεται µε την κατάθεση της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ενώ οι
υπηρεσίες που εγγυάται ότι θα παρέχει στο διάστηµα αυτό ο προµηθευτής έναντι των απαιτήσεων της
Α.Α. δίδονται αναλυτικά µε υπεύθυνη δήλωσή του που υποβάλλει στον φάκελο τεχνικής προσφοράς,
σύµφωνα µε το εδάφιο 9 της παρ 13.2 της διακήρυξης.
5.2 Μετά το τέλος της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ξεκινά η περίοδος αποδοτικής
λειτουργίας των µηχανηµάτων. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δεσµευτεί ότι θα µπορεί να διαθέτει
στον ∆ΗΜΟ όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον
από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. Η δέσµευση αυτή αναλαµβάνεται µε
έγγραφη δήλωση (εδάφιο 10 παρ 13.2 της διακήρυξης), η οποία κατατίθεται µε τα λοιπά
στοιχεία στον (υπο)φάκελο <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής,
η ως άνω υποχρέωση για την διάθεση ανταλλακτικών για τα επόµενα δέκα (10) χρόνια
τουλάχιστον θα αναφέρεται στους κατασκευαστές των επί µέρους υλικών µε έγγραφη δήλωση του
νοµίµου εκπροσώπου των εργοστασίων αυτών, θα κατατεθεί γραπτώς στα Ελληνικά ή µε επικυρωµένη
µετάφραση και θα ισχύει για την Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6Ο
Επίδειξη – Εκπαίδευση
Ο ανάδοχος θ' αναλάβει την υποχρέωση για την επίδειξη σε λειτουργία και την εκπαίδευση του
απαιτούµενου προσωπικού που θα του υποδείξει ο ∆ΗΜΟΣ (χειριστές, συντηρητές κλπ, τρία άτοµα
τουλάχιστον), σ' όλες τις λειτουργίες χειρισµού, επισκευών, ρυθµίσεων και περιοδικής συντήρησης
(service) των προσφερόµενων µηχανηµάτων, µέχρι την Οριστική Παραλαβή της προµήθειας. Προς
τούτο υποβάλει µε την προσφορά του, µέσα στον επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, εδάφιο 7
παρ 13.2 της διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της υποχρέωσης αυτής καθώς και το
αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης που προτείνει.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Έγκριση τύπου και άδεια κυκλοφορίας
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Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των µηχανηµάτων είναι η προσκόµιση το αργότερο µε την
προσωρινή παραλαβή τους και της σχετικής έγκρισης τύπου σε ισχύ, για την κυκλοφορία τους στην
Ελλάδα (και όχι σε όποιες άλλες χώρες της ΕΕ) από αρµόδια Κρατική Υπηρεσία – για όποιο µηχάνηµα
αυτό απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις. Ο ∆ΗΜΟΣ υποχρεούται να παράσχει στον προµηθευτή ό,τι
είδους δικαιολογητικά χρειαστεί για τον παραπάνω σκοπό. Η φροντίδα για την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας και των πινακίδων κυκλοφορίας (για όποια οχήµατα, συρµούς και µηχανήµατα αυτό
απαιτείται) βαραίνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την δοκιµαστική λειτουργία
τους, τα έξοδα βαρύνουν το ∆ήµο.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Τεχνικά Φυλλάδια (Prospectus) και λοιπές βεβαιώσεις
8.1 Ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς, να συµπεριλάβει πλήρη τεχνική
περιγραφή, εγχειρίδια και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια για την αξιολόγηση της προσφοράς
του, στην Ελληνική γλώσσα. Τα εργοστασιακά εγχειρίδια µπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα,
εκτός αυτών που στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ε’ ή σε άλλα σηµεία της παρούσας
διακήρυξης απαιτείται σαν απαράβατος όρος να παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα.
8.2 Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά
πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που
χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων
του στις αγορές (ιδιωτικές και ∆ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του.
8.3 Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόµενα στα
τεχνικά φυλλάδια ή δεν περιλαµβάνονται σε αυτά, πρέπει να κατατίθεται σχετική επιβεβαιωτική
επιστολή επίσηµα µεταφρασµένη ή/και επίσηµες βεβαιώσεις ή άλλα επίσηµα έγγραφα από τον νόµιµο
εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή
εκπροσώπους. Ακόµα, θα πρέπει να αναγράφονται και όλα τα σχετικά στοιχεία του νόµιµου
εκπροσώπου (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail), ώστε να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας
µε τον υπογράφοντα για επαλήθευση.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 9Ο

∆ιευκρινίσεις
9.1 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά στο (ΥΠΟ)φάκελο <<∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) τη συµµόρφωση ή
απόκλιση των προσφεροµένων ειδών (µηχανηµάτων) σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης (Φύλλα Συµµόρφωσης).
9.2 Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλέσει τους προµηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, έγγραφα και στοιχεία καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας
αξιολόγησης των προσφορών.
9.3 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και
σε κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ∆ΗΜΟΥ από τους δασµούς κλπ, µε την
παρακολούθηση και την βοήθεια του ∆ΗΜΟΥ.
9.4 Η Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε
άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
9.5 Τυχόν αναφορά σε συγκεκριµένες ονοµασίες προϊόντος (έστω και αν εκ παραδροµής δεν
αναφέρεται) νοείται ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναµα προϊόντα αυτού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος θα προµηθεύσει τον ∆ήµο Μεγανησίου µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις
ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια:

ΆΡΘΡΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡ. 16 M3

ΣΚΟΠΟΣ
Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου για να
χρησιµοποιηθεί σε εργασίες, αποκοµιδής αστικών απορριµµάτων .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριµµατοφόρου και
υπερκατασκευή χωρητικότητας συµπιεσµένων απορριµµάτων 16m3, τύπου πρέσας. Ολόκληρο το
όχηµα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής.

ΓΕΝΙΚΑ
Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανοµή των φορτίων, οι πρόβολοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες
διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.
Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος σε απορρίµµατα θα είναι τουλάχιστον 8 tn και το συνολικό µικτό
τουλάχιστον 18tn.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα
καθορίσει ο ∆ήµος.
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Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόµενα :
-Εφεδρικός τροχός πλήρης, τοποθετηµένος σε ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.
-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφος
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα ως και ηχητικό σύστηµα
επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό.

Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου»
γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ

Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθηµένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον
εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
µικτού βάρους 18.000Kgr τουλάχιστον.

Να δοθεί το ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο
που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο (Perm. Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου
νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό τριών ατόµων (οδηγός
και τρείς εργάτες), το βάρος του καυσίµου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η
κιβωτάµαξα µε τον µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος.

To ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, για την µεταφορά
συµπιεσµένων απορριµµάτων βάρους 500kgr/m3. Ως ωφέλιµο φορτίο στα απορρίµµατα νοείται το
υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το µέγιστο µικτό επιτρεπόµενο φορτίο των παρακάτω
:
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-

Του ιδίου βάρους του πλαισίου µε καύσιµα, νερό ορυκτέλαια, πλήρη εφεδρικό τροχό, εργαλεία
κ.λ.π. εξοπλισµό.

-

Του οδηγού και ενός εργάτη

-

Του βάρους της πλήρους κενής υπερκατασκευής

-

Του βάρους του ανυψωτικού µηχανισµού κάδων (αν προβλέπεται)

Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό
σύστηµα ανάρτησης.

Το ύψος του πλαισίου (άνω µέρος των διαµήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και
επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήµατος.

Το µεταξόνιο επιθυµείται να είναι το µικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήµατος.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα
κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.
∆ιαστάσεις αυτοκινήτου:
- Μεταξόνιο, µετατρόχιο
- Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
- Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος
- Υλικά κατασκευής σκελετού
- Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος
- Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού.
- Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο
-

Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα.

Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, DIESEL, 4/χρονος, 6/κύλινδρος,
υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγµένους τύπους και άριστης φήµης, µεγάλης κυκλοφορίας.Η
ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι µεγαλύτερη από 280PS, και ροπής 1.100Nm .
Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .
- Τύπος και κατασκευαστής
- Η πραγµατική ισχύς , στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας.
- Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του.
- Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό
των στροφών.
- Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
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-Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση συµπιέσεως.
- Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως.
- Περιγραφή µηχανόφρενου (κλαπέτου)
- Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας

Σύστηµα µετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι µηχανικό.

Ο συµπλέκτης θα είναι µονός , ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αµίαντο µε
αποτέλεσµα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχηµα να είναι ικανό να κινηθεί µε
πλήρες φορτίο σε δρόµο µε κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαµβάνει διάταξη
κλειδώµατος.

Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστηµα
Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.),σύστηµα κατανοµής πίεσης πέδησης ανάλογα µε το φορτίο,
στον πίσω άξονα καθώς και σύστηµα αντιολίσθησης (ΑSR).

To φορτηγό πλαίσιο θα διαθέτει δισκόφρενα εµπρός και ταµπούρα στους πίσω τροχούς. Η ρύθµιση
των φρένων θα γίνεται αυτόµατα, ανάλογα µε τη φθορά των υλικών τριβής. Το χειρόφρενο θα
λειτουργεί µε ελατηριωτό κύλινδρο φορτίου και θα επενεργεί στους πίσω τροχούς του οχήµατος. Σε
περίπτωση βλάβης στο σύστηµα (απώλεια πίεσης αέρα) τότε το όχηµα θα ακινητοποιείται. Το όχηµα
θα διαθέτει δευτερεύον σύστηµα πέδησης, ενισχυµένο κλαπέτο, µε βαλβίδα αποσυµπίεσης. Το υλικό
τριβής των φρένων δεν θα περιέχει αµίαντο µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Θα φέρει χειρόφρενο ικανό για ακινητοποίηση του φορτωµένου αυτοκινήτου σε κλίση δρόµου
τουλάχιστον 10% µε σβηστό κινητήρα και χωρίς ταχύτητα.

Σύστηµα διεύθυνσης
Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό ή τουλάχιστον
υδραυλικής υποβοήθησης. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήµατος.
Το τιµόνι θα είναι ρυθµιζόµενο. Η ακτίνα στροφής είναι επιθυµητό να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Άξονες – αναρτήσεις
Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα
µε την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις
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φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης και να διαθέτει σύστηµα υποµείωσης στροφών στους
τροχούς.

To όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ηµιτρακτερωτά. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών.

Καµπίνα οδήγησης
Το πηδάλιο πρέπει να είναι στο αριστερό µέρος του αυτοκινήτου και να έχει οπωσδήποτε υδραυλική
υποβοήθηση. Η καµπίνα θα είναι ανακλινόµενου τύπου, θα φέρει κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, τα
συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή
παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον
ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο
από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη
θερµαινοµένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την
τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.
Β) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Η κιβωτάµαξα θα είναι µεταλλική από χαλυβδοέλασµα ικανού πάχους υψηλής ανθεκτικότητας στη
φθορά και στη διάβρωση, χωρητικότητας 16κµ. Στα τµήµατα που δέχονται αυξηµένες πιέσεις, τριβές
και γενικότερα µηχανικές καταπονήσεις ο χρησιµοποιούµενος χάλυβας θα είναι αντιτριβικού τύπου µε
σκληρότητα κατά προτίµηση µεγαλύτερη από 450ΗΒ.

Η τοποθέτηση της υπερκατασκευής πάνω στο πλαίσιο θα γίνει µε εξασφάλιση της κατανοµής των
βαρών.

Η υπερκατασκευή θα βιδωθεί µε ασφάλεια πάνω στο σασί, στο πίσω µέρος µέσω σηµείων στήριξης,
ενώ στο µπροστινό µέρος το βίδωµα θα είναι ελαστικό.
Το άκρο των πλακών προώθησης και συµπίεσης θα φέρει ειδικές ενισχύσεις. Να αναφερθεί το πάχος
ελάσµατος των πλακών προώθησης.

Η πλάκα απόρριψης θα είναι ενισχυµένη µε αυτοτελή προφίλ χάλυβα για αυξηµένη αντοχή. Να
αναφερθεί το πάχος της.

Η χοάνη φόρτωσης θα είναι επίσης κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα τύπου HARDOX 450. Να
αναφερθεί το πάχος του ελάσµατος. Θα έχει επαρκή χωρητικότητα για φόρτωση και ογκωδών
αντικειµένων (µεγαλύτερη των 1,5 m3). Να αναφερθεί η χωρητικότητα αυτή.

Η κιβωτάµαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή.

Να αναφερθεί αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και συντήρησης του τηλεσκοπικού εµβόλου της πλάκας
εκφόρτωσης στο µπροστινό µέρος.
Ο ωφέλιµος όγκος των συµπιεσµένων απορριµµάτων θα είναι τουλάχιστον 16m3.
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Η υπερκατασκευή θα κινείται συνολικά από τον κινητήρα του αυτοκινήτου µέσω δυναµολήπτη (P.T.O)
και µέσω ισχυρής υδραυλικής αντλίας µεταβλητής ροής.

Να αναφερθεί ο τύπος, η µέγιστη παροχή στις διάφορες στροφές , η µέγιστη πίεση της αντλίας. Οι
σωληνώσεις και τα ρακόρ του συστήµατος συµπίεσης να αντέχουν σε πιέσεις µεγαλύτερες από 350
bar.

Η συνολική συµπίεση των απορριµµάτων πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή, αλλά τουλάχιστον της
σχέσης όγκου 6:1 (συµπιεσµένων προς ασυµπίεστα).

Για το σύστηµα συµπίεσης θα υπάρχει µηχανισµός µε διακόπτες δεξιά και αριστερά ο οποίος θα
ακινητοποιεί όλο το σύστηµα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και µηχανισµός
απεγκλωβισµού ο οποίος θα λειτουργεί από µπουτόν στο χειριστήριο. Επίσης, η λειτουργία του
συστήµατος συµπίεσης θα µπορεί να επιλεγεί συνεχής – αυτόµατη µιας φάσης συµπίεσης, τελείως
χειροκίνητη – διακοπτόµενη και συγχρονισµένη µε το ανυψωτικό σύστηµα των κάδων.

Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος και οι σωληνώσεις του υδραυλικού κυκλώµατος
δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα. Τα υδραυλικά έµβολα
του µαχαιριού και του φορείου θα είναι αντεστραµµένα.
Tο υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανισµούς ανακουφίσεως για την αποφυγή
υπερφορτώσεων της κιβωτάµαξας.

Το υδραυλικό χειριστήριο εντολών της υπερκατασκευής θα πρέπει να είναι αναλογικού τύπου έτσι
ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισµός των σφαλµάτων η µεταβλητή λειτουργία του υδραυλικού
συστήµατος και η παρακολούθηση των κινήσεων των εµβόλων .

Θα είναι επίσης δυνατή η ανίχνευση των υδραυλικών πιέσεων στα διάφορα σηµεία του συστήµατος
µέσω οθόνης, η οποία θα βρίσκεται στο χειριστήριο της καµπίνας.

Η αντίσταση του ωθητήρα απόρριψης των απορριµµάτων να είναι ηλεκτρονικά ρυθµιζόµενη έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται η µέγιστη συµπίεση και απόδοση του συστήµατος ανάλογα µε το τύπο και την φύση
των απορριµµάτων .

Το ύψος φόρτωσης θα είναι µικρότερο από 1,6 µ.

Η χοάνη υποδοχής των απορριµµάτων στην είσοδο της κιβωτάµαξας θα είναι διαµορφωµένη ώστε
να προστατεύει τους χειριστές από εκτοξευόµενα θραύσµατα απορριµµάτων, γυαλιών κλπ.
Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα είναι προσαρµοσµένο υδραυλικό σύστηµα ανύψωσης και εκκένωσης
µεταλλικών και πλαστικών κάδων του DIN 30740, του DIN 30700 µεγέθους µέχρι 1100 lt και της ΕΝ
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840 µεγέθους έως 1300 lt, τύπου κτένας. Ο χειρισµός του συστήµατος θα γίνεται από εξωτερικό
σηµείο του οχήµατος, πίσω δεξιά κατά προτίµηση, όπου θα υπάρχει και διακόπτης STOP του
µηχανισµού συµπίεσης. Το χρώµα του παραπάνω συστήµατος και του ενδιάµεσου πλαισίου θα είναι
ίδιο µε της υπόλοιπης υπερκατασκευής. Η ανυψωτική ικανότητα του µηχανισµού θα είναι µεγαλύτερη
από 800kg, θα φέρει ασφαλιστικές διατάξεις συγκράτησης του κάδου και ελαστικά προστασίας από τις
κρούσεις .

Η θύρα εκφόρτωσης θα ευρίσκεται στο πίσω µέρος και θα ανοιγοκλείνει υδραυλικά (µε δύο φιάλες)
από την καµπίνα και απόλυτα στεγανά για τα «Ελληνικά» απορρίµµατα. Θα υπάρχει όµως και
µηχανισµός για σταθερή στήριξη σε περίπτωση επισκευής. Τα έµβολα θα βρίσκονται στις πλευρές του
σώµατος έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα µε την τοποθέτηση ελαστικού
παρεµβύσµατος σε όλη την επιφάνεια µεταξύ σώµατος και πόρτας.

Το άνοιγµα της θύρας θα µπορεί να γίνεται από τη θέση του οδηγού, ενώ το κλείσιµο οπωσδήποτε
από πίσω, ώστε να είναι ορατό το πεδίο του κλεισίµατος της θύρας.
Να αναφερθεί ο χρόνος εκφόρτωσης, επιθυµητό είναι να µη υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Κατά την
ανύψωση της πίσω πόρτας θα υπάρχει ηχητικό σήµα.
Όλοι οι µηχανισµοί στην υπερκατασκευή θα είναι επισκέψιµοι.

Η βαφή της υπερκατασκευής θα πρέπει να γίνει µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους. Πριν την βαφή θα
γίνουν οι επεξεργασίες πλυσίµατος, απολίπανσης, στοκαρίσµατος, τριψίµατος, επάλειψης µε αστάρι
ακρυλικής πολυουρεθάνης δύο συστατικών και µετά βαφή DUCO µε δύο διασταυρούµενες στρώσεις
σε χρώµα κατά προτίµηση λευκό.

Ο φωτισµός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΟΚ και επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς για οδήγηση
όπισθεν, προβολείς για εργασίας πίσω, φώτα για οµίχλη, φώτα ενδεικτικά γύρω-γύρω.

Επίσης θα υπάρχουν 2 κατάλληλες θέσεις ορθίων για µετακίνηση του
προσωπικού συλλογής των απορριµµάτων, µε αναδιπλούµενα σκαλιά,
φτερά και λασπωτήρες στο όχηµα, ώστε να µην ενοχλείται το προσωπικό
φόρτωσης.

Η υδραυλική εγκατάσταση θα αποτελείται από υδραυλική αντλία µεταβλητής ροής, πού θα έχει την
ικανότητα να κινεί την πρέσα, να ανοίγει την θύρα, να ανυψώνει και να εκκενώνει τους κάδους, µε το
σχετικό ταρακούνηµα. Επίσης θα κινεί αντίστροφα το έµβολο εκκένωσης του οχήµατος, χωρίς να
επηρεάζεται η ταχύτητα των εµβόλων από συγχρονισµένη κίνηση.
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Το συνολικό πλάτος της υπερκατασκευής δεν θα υπερβαίνει αυτό του οχήµατος-πλαισίου.
Τέλος, πρέπει να υπάρχει θέση για τοποθέτηση των ελάχιστων απαιτούµενων εργαλείων χειρός (όπως
σκούπα, φτυάρι) για τυχόν απαιτούµενο καθαρισµό της περιοχής εκκένωσης του κάδου.

Χρωµατισµός
Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από
αστάρωµα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή
της σύµβασης. Οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορισθούν οµοίως από την Υπηρεσία µετά την
υπογραφή της σύµβασης σε εύλογο χρόνο.
Ασφάλεια
Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η ταχύτητα
και η άνεση χειρισµού, οι χρόνοι και οι µετρικές αποδόσεις των επιµέρους συστηµάτων, οι
καταναλώσεις καυσίµου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάµενες βοηθητικές διατάξεις.

Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάµενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια
χειρισµού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών
συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή.

θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική
προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η
Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆.57/2010, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ–1501-1:1998 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις, σχετικά µε την ασφάλεια των µηχανών – σήµανση
CE (να κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου CE σύµφωνα µε την οδηγία
2006/42/CE (παράρτηµα IX) πρωτοτύπου όµοιο µε το προσφερόµενο είδος από διεθνώς
αναγνωρισµένο οργανισµό).

Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει
•

Σύστηµα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών,
όπως επίσης και από την καµπίνα του οδηγού, το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστηµα
συµπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του.

•

Σύστηµα επικοινωνίας µε ηχητικό σήµα του οδηγού µε τους εργάτες.

•

Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το
ολικό κλείσιµο θα γίνεται µόνο εξωτερικά µε το ταυτόχρονο πάτηµα δύο κοµβίων στο πίσω
µέρους του οχήµατος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα ασφαλίζεται µε ειδικό µηχανισµό.

•

Ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων σκαλοπατιών µεταφοράς των
εργαζοµένων. ∆ιά του κυκλώµατος αυτού θα αποτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του
οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική
νοµοθεσία) ενώ θα αποτρέπει την οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται
πάνω σε αυτό, τότε το ηλεκτρονικό παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των
οποίων το όχηµα θα σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν θα είναι
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εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος θα
απενεργοποιεί την

ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των

λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά.

Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια
εργονοµικά σχεδιασµένα. Θα περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις .
ΆΡΘΡΟ 2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5Μ3

ΣΚΟΠΟΣ
Το υπό προµήθεια απορριµµατοφόρο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου για να
χρησιµοποιηθεί σε εργασίες, αποκοµιδής αστικών απορριµµάτων .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο κατάλληλο για κατασκευή απορριµµατοφόρου και
υπερκατασκευή χωρητικότητας συµπιεσµένων απορριµµάτων 5m3, τύπου πρέσας. Ολόκληρο το
όχηµα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής.

ΓΕΝΙΚΑ
Το προς προµήθεια όχηµα αποκοµιδής απορριµµάτων, θα είναι τελείως καινούργιο και αµεταχείριστο
και θα ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Θα είναι κατάλληλο για
εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και θα είναι δυνατή η δορυφορική του σύνδεση µε
µεγαλύτερα απορριµµατοφόρα.
Το καινούργιο δορυφορικό απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο (που θα αποτελείται από πλαίσιο και
υπερκατασκευή) και θα είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριµµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε
νερό καθώς και απορριµµάτων µεγάλου όγκου και θα πληρεί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να
είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα µε νόµιµη άδεια κυκλοφορίας
Το όχηµα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και να έχει ωφέλιµη χωρητικότητα σε απορρίµµατα 5m3.
Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα µικρών διαστάσεων, µήκους µικρότερου των 5,0m και συνολικού πλάτους
όχι µεγαλύτερου των 1.90m µε ιδιαίτερα µικρή ακτίνα στροφής, ώστε να µπορεί να κινηθεί µε άνεση
σε πολύ στενούς δρόµους
Το ωφέλιµο φορτίο του οχήµατος σε απορρίµµατα θα είναι 2tn περίπου και το συνολικό µικτό
τουλάχιστον 5tn.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί µε τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σηµεία που θα
καθορίσει ο ∆ήµος.

Με το αυτοκίνητο θα παραδοθούν και τα πιο κάτω παρελκόµενα :
-Εφεδρικός τροχός πλήρης, τοποθετηµένος σε ασφαλές µέρος του αυτοκινήτου.
-Σειρά συνήθων εργαλείων που θα προσδιορίζονται ακριβώς.
-Πυροσβεστήρες σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ
-Πλήρες µεταλλικό φαρµακείο σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.
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-Τρίγωνο βλαβών
-Ταχογράφο
-Βιβλία συντήρησης και επισκευής
-Βιβλίο ανταλλακτικών.

Θα φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., θα είναι
εφοδιασµένο µε τους προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά ηχητικά σήµατα ως και ηχητικό σύστηµα
επικοινωνίας των εργατών µε τον οδηγό.

Ακόµα ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου»
γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α) ΠΛΑΙΣΙΟ

Θα είναι τελείως καινούργιο, προωθηµένης οδήγησης, τελευταίου τύπου και κατασκευής από τα πλέον
εξελιγµένα τεχνολογικά, µε µεγάλη κυκλοφορία και άριστη φήµη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
µικτού βάρους 5.000Kgr τουλάχιστον.

Να δοθεί το ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου. Σαν ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου θεωρείται το υπόλοιπο
που µένει µετά την από το ολικό µικτό επιτρεπόµενο φορτίο (Perm. Gross Weight) αφαίρεση του ιδίου
νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαµβάνεται η καµπίνα οδήγησης, το προσωπικό τριών ατόµων (οδηγός
και τρείς εργάτες), το βάρος του καυσίµου, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η
κιβωτάµαξα µε τον µηχανισµό ανύψωσης κάδων και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήµατος.

To ωφέλιµο φορτίο του πλαισίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο του απαιτούµενου, για την µεταφορά
συµπιεσµένων απορριµµάτων βάρους 250kgr/m3. Ως ωφέλιµο φορτίο στα απορρίµµατα νοείται το
υπόλοιπο που αποµένει µετά την αφαίρεση από το µέγιστο µικτό επιτρεπόµενο φορτίο των παρακάτω
:
-

Του ιδίου βάρους του πλαισίου µε καύσιµα, νερό ορυκτέλαια, πλήρη εφεδρικό τροχό, εργαλεία
κ.λ.π. εξοπλισµό.

-

Του οδηγού και ενός εργάτη

-

Του βάρους της πλήρους κενής υπερκατασκευής

-

Του βάρους του ανυψωτικού µηχανισµού κάδων (αν προβλέπεται)
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Το πλαίσιο θα είναι βαριάς και ενισχυµένης κατασκευής µε διπλούς τους πίσω τροχούς και ισχυρό
σύστηµα ανάρτησης.

Το ύψος του πλαισίου (άνω µέρος των διαµήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και
επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήµατος.

Το µεταξόνιο επιθυµείται να είναι το µικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήµατος.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισµό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και µάλιστα
κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:
- Εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.
∆ιαστάσεις αυτοκινήτου:
- Μεταξόνιο, µετατρόχιο
- Μέγιστο πλάτος, µέγιστο µήκος, µέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο)
- Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος
- Υλικά κατασκευής σκελετού
- Βάρη πλαισίου και αµαξώµατος
- Ανώτατο επιτρεπόµενο, για το πλαίσιο, µικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
- Ίδιο (νεκρό) βάρος του πλαισίου µε το θαλαµίσκο του οδηγού.
- Το καθαρό ωφέλιµο φορτίο
-

Η ικανότητα φόρτισης του µπροστινού και του πίσω άξονα.

Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 5 ή νεότερης , DIESEL, 4/χρονος,
4/κύλινδρος, υδρόψυκτος από τους πλέον εξελιγµένους τύπους και άριστης φήµης, µεγάλης
κυκλοφορίας. Η ονοµαστική ισχύς κατά DIN θα είναι µεγαλύτερη από 150PS.

Η εξαγωγή των καυσαερίων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καµπίνα µε µονωµένη σωλήνα
εξάτµισης και εξαγωγή που εµποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι: .
- Τύπος και κατασκευαστής
- Η πραγµατική ισχύς , στον αριθµό στροφών ονοµαστικής λειτουργίας.
- Η µεγαλύτερη ροπή στρέψεως στο πεδίο του αριθµού στροφών του.
- Οι καµπύλες µεταβολής της πραγµατικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση µε τον αριθµό
των στροφών.
- Ο κύκλος λειτουργίας (4-χρόνος).
-Ο αριθµός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισµός και η σχέση συµπιέσεως.
- Το σύστηµα ψύξεως και το σύστηµα εκκινήσεως.
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- Περιγραφή µηχανόφρενου (κλαπέτου)
- Περιγραφή περιοριστή ταχύτητας

Σύστηµα µετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι µηχανικό τουλάχιστον 5 ταχυτήτων εµπροσθοπορείας και µιας (1)
οπισθοπορείας, συγχρονισµένων των 5 εµπροσθοπορείας.

Ο συµπλέκτης θα είναι µονός, ξηρού τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αµίαντο µε
αποτέλεσµα να είναι φιλικός προς το περιβάλλον.

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής.

Σύστηµα πέδησης
Το σύστηµα πέδησης θα είναι διπλού κυκλώµατος µε αέρα, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει σύστηµα
Αντιµπλοκαρίσµατος Τροχών (Α.Β.S.).

Το σύστηµα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το
αυτοκίνητο να είναι εφοδιασµένο µε φρένα διπλού κυκλώµατος. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.λ.π.
εξαρτήµατα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την
µακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήµατος πεδήσεως. Όλα τα εξαρτήµατα του αυτοκινήτου
πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστασίου

Σύστηµα διεύθυνσης
Το πηδάλιο θα ευρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό ή τουλάχιστον
υδραυλικής υποβοήθησης. Θα δοθούν όλα τα στοιχεία και οι ακτίνες στροφής του πλήρους οχήµατος.
Η ακτίνα στροφής είναι επιθυµητό να είναι η ελάχιστη δυνατή.

Άξονες – αναρτήσεις
Να δοθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύµφωνα
µε την οδηγία 92/62 EC). Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις
φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης.
To όχηµα θα φέρει ελαστικά επίσωτρα ηµιτρακτερωτά. Να δοθεί ο τύπος και οι διαστάσεις αυτών.

Καµπίνα οδήγησης
Το πηδάλιο πρέπει να είναι στο αριστερό µέρος του αυτοκινήτου και να έχει οπωσδήποτε υδραυλική
υποβοήθηση. Η καµπίνα θα είναι ανακλινόµενου τύπου, θα φέρει κάθισµα οδηγού και συνοδηγού, τα
συνήθη όργανα ελέγχου µε τα αντίστοιχα φωτεινά σήµατα, ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT κ.λ.π. ή
παρόµοιου τύπου ασφαλείας, θερµική µόνωση µε επένδυση από πλαστικό δέρµα, δύο τουλάχιστον
ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο τουλάχιστον αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο καλυµµένο
από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θέρµανσης µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο θαλαµίσκο µη
θερµαινοµένου φρέσκου αέρα, aircondition, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την
τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηση ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου.
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Β) ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι µεταλλική εξ'ολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας και
κλειστή, εκτός από το άνοιγµα φόρτωσης στο πίσω µέρος.

Τα πλευρικά τοιχώµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον
3mm ή από άλλο υλικό αντίστοιχων µηχανικών αντοχών, ενώ το δάπεδο θα είναι κατασκευασµένο από
χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 4mm.

Οι πλάκες προώθησης και συµπίεσης των απορριµµάτων πρέπει να είναι κατασκευασµένες από
χαλυβδοέλασµα πάχους τουλάχιστον 3mm µε ενισχύσεις ώστε να αντέχουν στην πίεση των
υδραυλικών εµβόλων.

Όλα τα υδραυλικά έµβολα κίνησης του συστήµατος καθώς και οι σωληνώσεις του υδραυλικού
κυκλώµατος δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να έρχονται σε επαφή µε τα απορρίµµατα, για την
αποφυγή διαφόρων εµπλοκών αλλά και την διευκόλυνση του ελέγχου και της επισκευής των.

Επίσης, το υδραυλικό σύστηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε µηχανισµούς ανακουφίσεως για την
αποφυγή υπερφορτώσεων της κιβωτάµαξας.

Το σύστηµα συµπιέσεως πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ώστε να γίνεται πλήρης εκµετάλλευση του
εσωτερικού χώρου της κιβωτάµαξας από απορρίµµατα σταθερού βαθµού συµπιέσεως, κατά την
διάσταση του µήκους της κιβωτάµαξας. Το σύστηµα πρέπει να παίρνει κίνηση µέσω δυναµολήπτη µε
εµπλοκή µέσω ηλεκτρικού συστήµατος και αυτόµατη αποσύµπλεξη µόλις κατέβει το χειρόφρενο ή
τεθεί το όχηµα σε κίνηση. Για λόγους ασφάλειας (CE) θα πρέπει η εµπλοκή του PTO να γίνεται µόνο
αφού προηγουµένως έχει σηκωθεί το χειρόφρενο.

Η κιβωτάµαξα θα είναι χωρητικότητας 5κµ, πρέπει να είναι απολύτως στεγανή, ώστε να καθιστά
αδύνατη την διαφυγή υγρών απορριµµάτων από τις αρθρώσεις ή και από άλλα σηµεία της.. Θα είναι
κλειστού τύπου, εκτός από το άνοιγµα φόρτωσης στο πίσω µέρος, για την αθέατη αλλά και υγιεινή
µεταφορά των απορριµµάτων. Όλες οι συγκολλήσεις της κιβωτάµαξας πρέπει να αποτελούνται από
πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το µήκος των συνδεοµένων επιφανειών, ώστε να υπάρχει αυξηµένη
αντοχή και καλή εµφάνιση.

Η κιβωτάµαξα πρέπει να διαθέτει στόµιο φόρτωσης που θα βρίσκεται στο πίσω µέρος της
υπερκατασκευής και θα είναι ενσωµατωµένο στην κιβωτάµαξα για ελαχιστοποίηση του µήκους του
οχήµατος. Το στόµιο φόρτωσης θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ανακλινόµενο παραπέτο
φόρτωσης, ώστε αφενός να προστατεύονται οι εργάτες αποκοµιδής από την εκτίναξη διαφόρων µικρο-
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αντικειµένων κατά την συµπίεση και αφετέρου να επιτυγχάνεται χαµηλό ύψος φόρτωσης στην
περίπτωση της χειρωνακτικής αποκοµιδής. Όπως προβλέπει η οδηγία prEN1501 στην περίπτωση που
το παραπέτο είναι κατεβασµένο δεν θα πρέπει να λειτουργεί το σύστηµα συµπίεσης των
απορριµµάτων.

Το σύστηµα συµπίεσης πρέπει να τίθεται σε λειτουργία µέσω χειριστηρίου που θα βρίσκεται δίπλα στο
στόµιο φόρτωσης. Θα πρέπει να υπάρχει µηχανισµός, ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστηµα
λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τα απορρίµµατα πρέπει να προωθούνται και να συµπιέζονται στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής από
την πλάκα συµπίεσης, η οποία θα κινείται µε την βοήθεια των υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων.
Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά σύστηµα ασφάλειας για να σταµατά αυτόµατα την
απότοµη πτώση της από τυχόν δυσλειτουργία του υδραυλικού κυκλώµατος.
Τα απορρίµµατα πρέπει να προωθούνται και να συµπιέζονται στο πίσω µέρος της υπερκατασκευής από
την πλάκα συµπίεσης, η οποία θα κινείται µε την βοήθεια δύο υδραυλικών τηλεσκοπικών κυλίνδρων
και η οποία θα περιστρέφεται περί σταθερού άξονα κατά 120ο περίπου.

Η πίσω πόρτα για λόγους ευελιξίας δεν θα περιλαµβάνει το στόµιο φόρτωσης, το οποίο υποχρεωτικά
θα είναι ενιαίο µε την κιβωτάµαξα. Θα περιλαµβάνει το σύστηµα συµπίεσης που θα ανοίγει προς τα
επάνω. Το άνοιγµα του πρέπει να γίνεται µε υδραυλικούς κυλίνδρους.

Ο βαθµός συµπίεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 3:1.

Η εκκένωση του οχήµατος θα γίνεται µε αντίστροφη κίνηση της εσωτερικής πλάκας κατά τέτοιο
τρόπο που να επιτυγχάνεται η πλήρης αποµάκρυνση των απορριµµάτων από το εσωτερικό της
κιβωτάµαξας. Ο χειρισµός της διαδικασίας εκκένωσης των απορριµµάτων πρέπει να µπορεί να γίνει
από χειριστήριο σε κατάλληλο σηµείο επί της υπερκατασκευής. Το απορριµµατοφόρο θα µπορεί να
εκκενώνει τα απορρίµµατα σε µεγαλύτερα απορριµµατοφόρα πρέσας (από 10m3 και άνω) ή
ηµιρυµουλκούµενα κοντέϊνερς. Η εκκένωση των απορριµµάτων θα πρέπει να γίνεται σε τέτοιο ύψος
ώστε να είναι δυνατή η απευθείας εκκένωση των απορριµµάτων σε µεγάλο απορριµµατοφόρο τύπου
πρέσσας ή σε ηµιρυµουλκούµενο κοντέϊνερ συλλογής απορριµµάτων.

Η θέση των φλάς και της πινακίδος κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται
κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν.

Στο πίσω µέρος του απορριµµατοφόρου οχήµατος θα υπάρχουν ειδικά ανακλινόµενα σκαλοπάτια µε
προστατευτικές µπάρες και χειρολαβές για να στέκονται µε πλήρη ασφάλεια δύο εργάτες κατά τη
διάρκεια της αποκοµιδής. Τα σκαλοπάτια αυτά θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα συστήµατα και
µηχανισµούς ασφαλείας, όπως προβλέπονται σχετικώς από την Ευρωπαϊκή Οδηγία prEN1501.
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Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι µεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσµοι του
υδραυλικού συστήµατος συµπιέσεως των απορριµµάτων πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί και
µεγάλης αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει την ανώτατη πίεση εργασίας του συστήµατος. .

Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος προς την πίσω πόρτα, για την εξυπηρέτηση των
διαφόρων µηχανισµών, συσκευών, φώτων, φλάς και κουδουνιών πρέπει να είναι κατάλληλα
διευθετηµένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως
οπών επί της κιβωτάµαξας.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑ∆ΩΝ

Στο πίσω µέρος του οχήµατος θα είναι τοποθετηµένος ο υδραυλικός ανυψωτικός µηχανισµός
ανατροπής κάδων, ο οποίος πρέπει να είναι κατάλληλος για όλους τους τυποποιηµένους κατά DIN
κάδους από 120 µέχρι και 1.100 lt. µεταλλικούς ή πλαστικούς.

Ο ανυψωτικός µηχανισµός πρέπει να αποτελείται :

α. Από το πλαίσιο του µηχανισµού.
β. Από το σύστηµα ανύψωσης.
γ. Το µηχανισµό παγίδευσης (ανοίγµατος) καπακιού.
δ. Το χειριστήριο.

Ο χειρισµός του όλου µηχανισµού πρέπει να γίνεται από το πίσω µέρος του οχήµατος. Ο µηχανισµός
πρέπει να πληροί τους ισχύοντες κανονισµούς προλήψεως ατυχηµάτων.

Ο απαιτούµενος χρόνος ανύψωσης, αδειάσµατος και κατεβάσµατος των κάδων πρέπει να καθορίζεται
από τους προσφέροντες. Ο ανυψωτικός µηχανισµός πρέπει να φέρει σύστηµα ασφαλιστικών βαλβίδων
για την προστασία του από υπερφόρτωση και κακή χρήση.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της αποδοτικότητας θα ληφθεί υπόψη η ευχέρεια, η
ταχύτητα και η άνεση χειρισµού, οι χρόνοι και οι µετρικές αποδόσεις των επιµέρους συστηµάτων, οι
καταναλώσεις καυσίµου, η ευκολία συντήρησης και οι τυχόν υφιστάµενες βοηθητικές διατάξεις.

Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάµενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια
χειρισµού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών
συνθηκών και ειδικά για την υπερκατασκευή αυτή.
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Θα φέρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική
προσφορά και θα ικανοποιεί απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που έχει θέσει η
Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆.57/2010, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο
ΕΝ–1501-1:1998 και τις µετέπειτα τροποποιήσεις, σχετικά µε την ασφάλεια των µηχανών – σήµανση
CE (να κατατεθεί το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου CE σύµφωνα µε την οδηγία
2006/42/CE (παράρτηµα IX) πρωτοτύπου όµοιο µε το προσφερόµενο είδος από διεθνώς
αναγνωρισµένο οργανισµό).

Αναλυτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει
•

Σύστηµα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών,
όπως επίσης και από την καµπίνα του οδηγού, το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστηµα
συµπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του.

•

Σύστηµα επικοινωνίας µε ηχητικό σήµα του οδηγού µε τους εργάτες.

•

Ηλεκτρονικό κύκλωµα παρακολούθησης των ανακλινόµενων σκαλοπατιών µεταφοράς των
εργαζοµένων. ∆ιά του κυκλώµατος αυτού θα αποτρέπεται η ανάπτυξη ταχύτητας του
οχήµατος πέραν των 30km/h (ή της µέγιστης ταχύτητας που ορίζεται από τη σχετική
νοµοθεσία) ενώ θα αποτρέπει την οπισθοπορεία του οχήµατος όταν οι εργάτες βρίσκονται
πάνω σε αυτό, τότε το ηλεκτρονικό παρακολούθησης θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των
οποίων το όχηµα θα σταµατά. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώµατος δεν θα είναι
εφικτή. Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει ειδικός διακόπτης εντός της καµπίνας ο οποίος θα
απενεργοποιεί την

ανωτέρω λειτουργία, θα υπάρχει όµως ποινή παύσης όλων των

λειτουργιών του απορριµµατοφόρου για 5 λεπτά βάση του ΕΝ 1501:2000

Ο πίνακας των ενδείξεων και µετρήσεων θα είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια
εργονοµικά σχεδιασµένα. Θα περιγραφούν οι εξαιρετικές διατάξεις .

Να δοθούν οι χρόνοι κύκλων λειτουργίας (εκκένωση κάδων και κιβωτάµαξας).

Στο κεφάλαιο της ασφάλειας θα αναφερθεί κάθε τυχόν υφιστάµενη ειδική διάταξη για την ασφάλεια
χειρισµού και λειτουργίας, όπως και εφεδρικά συστήµατα λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών
συνθηκών.

Χρωµατισµός
Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από
αστάρωµα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή
της σύµβασης. Οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορισθούν οµοίως από την Υπηρεσία µετά την
υπογραφή της σύµβασης σε εύλογο χρόνο.

ΆΡΘΡΟ 3

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 5Μ3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Το όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο τύπου 4x2 κατάλληλο για κατασκευή
απορριµµατοφόρου και υπερκατασκευή χωρητικότητας απορριµµάτων 5m3, ανοιχτού τύπου
κιβωτάµαξας.. Ολόκληρο το όχηµα θα είναι απόλυτα καινούργιο και πρόσφατης κατασκευής.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. Όπου απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου»
γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 5% της αναφερόµενης τιµής.

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το προς προµήθεια όχηµα αποκοµιδής απορριµµάτων, θα είναι τελείως καινούργιο και αµεταχείριστο
και θα ανταποκρίνεται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Θα είναι κατάλληλο για
εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και θα είναι δυνατή η δορυφορική του σύνδεση µε µεγαλύτερα
απορριµµατοφόρα.

Το καινούργιο δορυφορικό απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο (που θα αποτελείται από πλαίσιο και
υπερκατασκευή) θα είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριµµάτων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε
νερό καθώς και απορριµµάτων µεγάλου όγκου και θα πληρεί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις ώστε να
είναι δυνατή η κυκλοφορία του στην Ελλάδα µε νόµιµη άδεια κυκλοφορίας.

Το όχηµα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και να έχει ωφέλιµη χωρητικότητα σε
απορρίµµατα 5m3. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα µικρών διαστάσεων, µήκους µικρότερου
των 5m και πλάτους όχι µεγαλύτερου των 1.90m (χωρίς τους καθρέπτες) µε ιδιαίτερα
µικρή ακτίνα στροφής, ώστε να µπορεί να κινηθεί µε άνεση σε πολύ στενούς δρόµους.

Το ωφέλιµο φορτίο, σε απορρίµµατα, θα είναι περίπου 2.000Kg.
Σαν ωφέλιµο φορτίο σε απορρίµµατα νοείται η εναποµένουσα ικανότητα φόρτωσης αν από το µικτό
βάρος του πλαισίου, αφαιρεθεί το ίδιο βάρος, το βάρος των καυσίµων, της υπερκατασκευής µε τους
µηχανισµούς της, και του συστήµατος ανύψωσης κάδων.

Εξωτερικά το αυτοκίνητο πρέπει να είναι βαµµένο µε χρώµατα DUCO πιστολιού µε δύο στρώσεις,
κατόπιν στοκαρίσµατος, σε χρώµα επιλογής του φορέα, εκτός από τα τµήµατα τα οποία καλύπτονται
από λαµαρίνα αλουµινίου ή άλλου ανοξείδωτου µετάλλου. Από τον φορέα θα ορισθούν επίσης οι
επιγραφές τις οποίες το αυτοκίνητο πρέπει να φέρει και τις οποίες ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος
να εκτελέσει. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η άριστη αισθητικά εµφάνιση του οχήµατος και η ποιότητα της
βαφής του.

Οι διαστάσεις γενικά του αυτοκινήτου, τα βάρη κατ’ άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία του,
πρέπει πέρα από τα προηγούµενα να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας
στην Ελλάδα για το ανώτερο οριζόµενο ελάχιστο ωφέλιµο εκµεταλλεύσιµο φορτίο σε απορρίµµατα.
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Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδοθεί µε τα παραπάνω παρελκόµενα:

–

Σειρά συνήθων εργαλείων,

–

Πυροσβεστήρες κατά Κ.Ο.Κ. που θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία παράδοσης του
µηχανήµατος.

–

Πλήρες φαρµακείο προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ

–

Τρίγωνο βλαβών προβλεπόµενο από τον Κ.Ο.Κ.

–

Τα απαραίτητα έντυπα για την συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία

του

µηχανήµατος για τον κινητήρα, και της υπερκατασκευής και βιβλία ανταλλακτικών επίσης
για τον κινητήρα και υπερκατασκευή.

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισµού και σηµάτων για την
κυκλοφορία, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. να είναι εφοδιασµένο µε τους απαραίτητους προβολείς,
προβλεπόµενους καθρέπτες, φωτιστικά σώµατα, ηχητικά σήµατα, περιστρεφόµενο φάρο, βοµβητή
οπισθοπορείας κ.λ.π.

2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής κατασκευής, από τα
τελευταία µοντέλα αντίστοιχης σειράς, µε µεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µικτού
φορτίου 4,5 τόνων.

Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος τύπου DIESEL, η ονοµαστική ισχύς του οποίου πρέπει να
υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του οχήµατος, να είναι µεγαλύτερης των 125ΗΡ και να είναι
νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-5 ή νεότερης σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και την κείµενη
Νοµοθεσία. Θα έχει σύστηµα απ’ ευθείας εκχύσεως, µε δυνατότητα εύκολης επισκευής και
συντήρησης.

Το τιµόνι θα βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου και θα έχει απαραίτητα σύστηµα οδηγήσεως
υδραυλικό (µε υποβοήθηση).

Ο θάλαµος του οδηγού, πρέπει να είναι υποχρεωτικά προωθηµένης οδηγήσεως, να φέρει κάθισµα
οδηγού και κάθισµα για συνοδηγό, ταµπλό µε τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήµατα,
ανεµοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόµοιου τύπου ασφάλειας, θερµική µόνωση µε επένδυση από
πλαστικό δέρµα, δύο ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθµιζόµενης θέσης, δάπεδο
καλυµµένο από πλαστικά ταπέτα, σύστηµα θερµάνσεως µε δυνατότητα εισαγωγής µέσα στο
θαλαµίσκο µη θερµαινόµενου φρέσκου αέρα, πλαφονιέρα φωτισµού, ρευµατοδότη για την
τοποθέτηση µπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτηµα ενός θαλαµίσκου συγχρόνου αυτοκινήτου. Ο
θάλαµος του οδηγού θα φέρει υποχρεωτικά σύστηµα ψύξης του εισερχόµενου αέρα (Α/C).
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Το πλαίσιο πρέπει να φέρει πλήρεις τροχούς, µε ελαστικά επίσωτρα και αεροθαλάµους.

Το σύστηµα µεταδόσεως κινήσεως πρέπει να αποτελείται:

–

Από κιβώτιο των ταχυτήτων που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε ταχυτήτων
εµπροσθοπορείας

πλήρως

συγχρονισµένες

και

µιας

οπισθοπορείας,

χωρίς

υποπολλαπλασιασµό, τόσο στο κιβώτιο ταχυτήτων όσο και στο διαφορικό.

–

Από συµπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, ανταποκρινόµενος απόλυτα
προς τις αντίξοες συνθήκες λειτουργίας του αυτοκινήτου.

–

Από διαφορικό και ηµιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής των πλαισίων,
αποκλειόµενης

της

χρησιµοποιήσεως

αποµιµήσεων,

ισχυρής

και

δοκιµασµένης

κατασκευής.

Το σύστηµα φρένων πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Το
αυτοκίνητο πρέπει να φέρει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ABS). Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ
κ.λ.π. εξαρτήµατα πρέπει να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την
µακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήµατος πεδήσεως.

Όλα τα εξαρτήµατα του αυτοκινήτου πρέπει να είναι τα γνήσια του εργοστάσιου.

Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, σε καµία περίπτωση, τουλάχιστον κατά το χρόνο εγγυήσεως καλής
λειτουργίας, δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγµα ή στρέβλωση ακόµα και για φορτία
µεγαλύτερα του µέγιστου επιτρεπόµενου κατά 20%. ∆ιαφορετικά ο προµηθευτής πρέπει να
υποχρεωθεί να αντικαταστήσει το πλαίσιο ή µέρος αυτού µε άλλο περισσότερο ενισχυµένης
κατασκευής.

3. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ
Η κιβωτάµαξα πρέπει να είναι µεταλλική εξ’ ολοκλήρου από χάλυβα εξαιρετικής ποιότητας ανοικτού
τύπου µε δύο πλευρικές ανοιγόµενες θυρίδες.

Θα είναι κατασκευασµένη από χαλυβδοελάσµατα, κατάλληλα διαµορφωµένα µε κολλήσεις συνεχούς
ραφής, ώστε να διασφαλίζουν στεγανότητα και στιβαρότητα κατασκευής.

Η ανοικτού τύπου απορριµµατοφόρα κιβωτάµαξα θα είναι τοποθετηµένη πάνω σε
ειδική βάση πλαισίου, διαστάσεων, κατασκευασµένη από κοιλοδοκό διαστάσεων
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χαλυβδόφυλλα και δοκίδες παράλληλης διάταξης µε ενδιάµεσες γέφυρες,
συνδεδεµένες µεταξύ τους µε κολλήσεις συνεχούς τόξου.

Η ειδική βάση πλαισίου υπερκατασκευής θα φέρει συµµετρικά δύο (2) ισχυρούς, υπό
γωνία, πυλώνες στήριξης κιβωτάµαξας, τοποθετηµένους στο πίσω της µέρος.

Το επάνω τµήµα τους θα είναι συνδεδεµένο µε την χαλύβδινη ενίσχυση της
κιβωτάµαξας και από εκεί θα στηρίζεται και θα ανατρέπεται αυτή, διαµέσου δύο
ισχυρών, λυπαινόµενων τριβέων, κατασκευασµένων από ατσάλινους πείρους.

Το ύψος της ανατροπής θα συντελείται υπό γωνία 90ο και από ύψος 1.400 mm από
το έδαφος, ώστε να εκκενώνει σε µεγάλα απορριµµατοφόρα οχήµατα, δυνατότητα
που θα προσδίδει στο όχηµα τον χαρακτηρισµό του «δορυφορικού».
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Το υδραυλικό κύκλωµα θα διαθέτει:
α. Υδραυλικά έµβολα σταθεροποίησης οχήµατος στο έδαφος.
Στις δύο πίσω γωνίες του ειδικού ενδιάµεσου πλαισίου του οχήµατος θα είναι ενσωµατωµένα δύο (2)
υδραυλικά κυλινδρικά έµβολα διπλής ενέργειας, που καταλήγουν σε πέλµατα (σταθεροποιητές
εδάφους), τα οποία θα ενεργοποιούνται υδραυλικά µέσω χειριστηρίου αποτελούµενο από βαλβίδα
κατεύθυνσης τριών θέσεων. Τα πέλµατα αυτά θα αδρανοποιούν τις πίσω αναρτήσεις του οχήµατος,
διασφαλίζοντας, σταθερότητα και ασφάλεια του οχήµατος στο έδαφος, τόσο κατά την ανατροπή, όσο
και κατά την επαναφορά της κιβωτάµαξας στην αρχική της θέση φορτώσεως.

β. Υδραυλικό τηλεσκοπικό έµβολο ανατροπής κιβωτάµαξας.
Μεταξύ των δύο πυλώνων στήριξης της κιβωτάµαξας θα είναι ενσωµατωµένο ένα υδραυλικό
τηλεσκοπικό κυλινδρικό έµβολο µονής ενέργειας, το οποίο θα ενεργοποιείται υδραυλικά µέσω
χειριστηρίου αποτελούµενο από βαλβίδα κατεύθυνσης τριών θέσεων. Το έµβολο αυτό θα συνδέεται
πλευρικά, µε την χαλύβδινη ενίσχυση της κιβωτάµαξας και η ενεργοποίησή του θα προκαλεί την
ανατροπή και την επαναφορά της κιβωτάµαξας στην αρχική της θέση φορτώσεως, διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα την απαιτούµενη σταθερότητα και αντοχή στην όλη λειτουργία.

γ. Υδραυλική αντλία και δεξαµενή υδραυλικού ελαίου.
Θα φέρει γραναζωτή υδραυλική αντλία παροχής περίπου 4 λίτρων στις 1.000 στροφές ανά λεπτό και
θα παίρνει κίνηση δια µέσου ηλεκτροµαγνητικού κόµπλερ, από τον στροφαλοφόρο άξονα του
οχήµατος και θα συνδέεται µε δεξαµενή υδραυλικού ελαίου χωρητικότητας 10λίτρων περίπου.

δ. Υδραυλικής παροχής εξοπλισµό (εγκατάσταση) – Χειριστήριο.
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Η υδραυλική παροχή θα διοχετεύεται διαµέσου κυκλώµατος επιψευδαργυρωµένων σωληνώσεων, προς
τις µονάδες χειριστηρίου.
Με κατάλληλο χειρισµό θα ενεργοποιούνται τα κατά περίπτωση υδραυλικά κυλινδρικά έµβολα, τα
οποία µε την σειρά τους θα αδρανοποιούν τις πίσω αναρτήσεις του οχήµατος ή θα προκαλούν την
ανατροπή και την επαναφορά της κιβωτάµαξας στην αρχική της θέση φορτώσεως.
Τα χειριστήρια θα φέρουν βαλβίδα κατεύθυνσης τριών θέσεων.

ε. ∆ιατάξεις ασφαλείας.
Θα υπάρχει :
1. Ηλεκτρικός διακόπτης, µε εµφανές κοµβίο (µπουτόν), πάνω στο ειδικό ενδιάµεσο πλαίσιο και
πλησίον των υδραυλικών χειριστηρίων, για την κατά περίπτωση λειτουργία:
•

Των υδραυλικών σταθεροποιητών του οχήµατος

στο

έδαφος

(υδραυλικά

πέλµατα)

προκειµένου να αδρανοποιηθούν οι πίσω αναρτήσεις του οχήµατος από το έδαφος.
•

Της ανατροπής (αδειάσµατος) της κιβωτάµαξας.

•

Της ανύψωσης και ανατροπής των κάδων απορριµµάτων.

Ο ηλεκτρικός διακόπτης θα ενεργοποιεί ηλεκτρικά ή αναστέλλει κάθε λειτουργία ολόκληρου του
υδραυλικού συστήµατος του οχήµατος.

2. Βοµβητής, ρυθµικά διακοπτόµενου ήχου, ο οποίος θα ενεργοποιείται αυτόµατα, µε την έναρξη
καθόδου των δύο πίσω υδραυλικών σταθεροποιητών προς το έδαφος και µέχρι της επιστροφής
στην αρχική τους θέση.

3. Φωτεινή ένδειξη (φλάς), ρυθµικά διακοπτόµενης δέσµης φωτός στον θάλαµο οδήγησης του
οχήµατος, η οποία θα ενεργοποιείται αυτόµατα αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας των δύο πίσω
υδραυλικών σταθεροποιητών εδάφους και µέχρι της επαναφοράς στην αρχική τους θέση.

4. Αναβολέας σε όλα τα υδραυλικά χειριστήρια, σύµφωνα µε τους κανόνες εργονοµίας και ασφάλειας.

Εν γένει το δορυφορικό απορριµµατοφόρο θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις οδηγίες ασφάλειας των
εργαζόµενων και θα φέρει σήµα CE.

Η θέση των φλας και της πινακίδας κυκλοφορίας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην καταστρέφονται
κατά την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου, σε πορεία προς τα όπισθεν.

Όλες οι ελαστικές σωληνώσεις πιέσεως, τα ρακόρ, οι µεταλλικοί σωλήνες και οι σύνδεσµοι του
υδραυλικού συστήµατος συµπιέσεως των απορριµµάτων πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί και µεγάλης
αντοχής, η οποία να υπερκαλύπτει την ανώτατη πίεση εργασίας του συστήµατος.
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Όλες οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος για την εξυπηρέτηση των διαφόρων µηχανισµών,
συσκευών, φώτων, φλας και ηχητικών σηµάτων κ.λ.π., πρέπει να προστατεύονται και να µην είναι
εκτεθειµένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως
οπών επί της κιβωτάµαξας.

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Στο πίσω µέρος του οχήµατος πρέπει να είναι τοποθετηµένος ο υδραυλικός ανυψωτικός µηχανισµός
ανατροπής κάδων, ο οποίος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ανύψωσης κάδων 660-1.100 λίτρα
µέσω µηχανισµού βραχιόνων και των κάδων 120 – 360 λίτρα, µέσω µηχανισµού χτένας.

Ο ανυψωτικός µηχανισµός πρέπει να αποτελείται:
α. Από το πλαίσιο του µηχανισµού.
β. Από το σύστηµα ανύψωσης.
γ. Το χειριστήριο.

Χρωµατισµός
Εξωτερικά το όχηµα θα είναι χρωµατισµένο µε χρώµα DUCO σε δύο τουλάχιστον στρώσεις µετά από
αστάρωµα των επιφανειών και σε απόχρωση που θα ορισθεί από την Υπηρεσία κατά την υπογραφή
της σύµβασης. Οι απαιτούµενες επιγραφές θα καθορισθούν οµοίως από την Υπηρεσία µετά την
υπογραφή της σύµβασης σε εύλογο χρόνο.
ΆΡΘΡΟ 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΚΛΑ∆ΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ
Ο κλαδοτεµαχιστής θα είναι τελείως καινούργιος, αµεταχείριστος, πλήρης, έτοιµος προς λειτουργία,
ισχυρής κατασκευής, συγχρόνου τεχνολογίας, αναγνωρισµένου τύπου κατασκευαστή και µε καλή
φήµη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Θα είναι απλός στην χρήση, θα εργάζεται απρόσκοπτα και χωρίς προβλήµατα, µε µεγάλη απόδοση
στον θρυµµατισµό-τεµαχισµό κλαδιών και ξύλων. Τα θρύµµατα που θα προκύπτουν θα µπορούν
αργότερα να χρησιµοποιηθούν ως λίπασµα ή καύσιµη ύλη.

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς.
Όπου η απαίτηση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση + 10% της
αναφερόµενης τιµής.
ΠΛΑΙΣΙΟ
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Το προσφερόµενο µηχάνηµα θα είναι ρυµουλκούµενο, θα εδράζεται σε τροχήλατο πλαίσιο ισχυρής
κατασκευής κατάλληλο για έλξη µε ταχύτητα 80Km/h, µε ένα (1) άξονα και δύο (2) ενισχυµένους
ελαστικούς τροχούς τόσο για την κίνηση στον δρόµο, όσο και για την κίνηση σε ανώµαλο δρόµο,
σύστηµα φωτισµού στο πίσω µέρος, κατάλληλο σύστηµα ρυµούλκησης µε κοτσαδόρο. Οι διαστάσεις
του πλαισίου (µήκος, πλάτος, ύψος, µεταξόνιο κλπ) θα είναι τέτοιες, ώστε το µηχάνηµα να είναι
ευέλικτο σε στενά σηµεία και σε σηµεία της πόλης µε έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα.

Θα φέρει κατάλληλο ποδαρικό στήριξης στο εµπρόσθιο τµήµα του ρυθµιζόµενο σε ύψος, το οποίο θα
χρησιµεύει για την ασφαλή στήριξη του µηχανήµατος στον χώρο παραµονής – φύλαξης του στους
χώρους στάθµευσης ή για να µπορεί ο εργάτης να το συνδέσει εύκολα και γρήγορα στο όχηµα έλξης µεταφοράς.

Το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα εδράζεται το µηχάνηµα, θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής
ποιότητας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας, θα έχει πλήρη
αντιδιαβρωτική – αντισκωριακή καθώς και σφήνες αναστολής κίνησης για την συγκράτηση του
µηχανήµατος όταν αυτό αποδεσµεύεται από το όχηµα έλξης.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Το µηχάνηµα θα είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο κινητήρα οποίος θα παρέχει την απαιτούµενη ισχύ
για την λειτουργία των διάφορων συστηµάτων και των υδραυλικών αντλιών ακόµη και κάτω από
συνθήκες µέγιστης απασχόλησης.

Συγκεκριµένα, το µηχάνηµα θα φέρει πετρελαιοκίνητο κινητήρα, υδρόψυκτο, τετρακύλινδρο ισχύος
τουλάχιστον 35 HP ο οποίος θα τροφοδοτείται µε καύσιµο από ανεξάρτητη δεξαµενή.

Επίσης, το µηχάνηµα θα πρέπει να φέρει σε κατάλληλο σηµείο, ταµπλό µε τα απαραίτητα όργανα για
την λειτουργία του όπως ωροµετρητή, δείκτη πίεσης λαδιού κλπ..

Η εκκίνηση του κινητήρα θα γίνεται µε ηλεκτρική µίζα µέσω του συσσωρευτή που διαθέτει το
µηχάνηµα.

Να δοθούν πλήρη στοιχεία του κινητήρα όπως : Κατασκευαστής, Τύπος, κύλινδροι, χωρητικότητα,
διάµετρος – διαδροµή εµβόλου, µέγιστη ισχύ, µέγιστη ροπή στρέψης, σχέση συµπίεσης, τρόπος
ψύξης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
Το σύστηµα τροφοδοσίας του µηχανήµατος µε κλαδιά, θα αποτελείται από µια χοάνη εισόδου
κλαδιών. Για την προώθηση των κλαδιών στο σύστηµα κοπής θα υπάρχουν δύο (2) περιστρεφόµενα
ράουλα τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία θα µπορεί να γίνει είτε χειρωνακτικά, είτε µε γερανό. Η
λειτουργία του συστήµατος τροφοδοσίας θα είναι πλήρως υδραυλική, µε ανεξάρτητο υδραυλικό
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κινητήρα και µειωτήρες, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον χειριστή να ελέγχει το βήµα
απορρόφησης των κλαδιών.

Περιµετρικά της χοάνης τροφοδοσίας θα υπάρχει ειδική µπάρα 3 σηµείων (εµπρός – πίσω – stop)
ελέγχου του συστήµατος τροφοδοσίας, συνδεδεµένη µε κατάλληλο µηχανισµό - διάταξη ασφαλείας
που θα επιτρέπει την παύση (stop) του συστήµατος τροφοδοσίας σε περίπτωση αιφνίδιας βλάβης του
µηχανήµατος ή την αντίστροφη λειτουργία του συστήµατος τροφοδοσίας και την απεµπλοκή των
κλαδιών µε την αντίστροφη περιστροφή των ράουλων τροφοδοσίας σε περίπτωση µπλοκαρίσµατος
των κλαδιών.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Το σύστηµα µικροτεµαχισµού - θρυµµατισµού των κλαδιών θα αποτελείται από ένα περιστρεφόµενο
δίσκο µε δύο (2) µαχαίρια, όλα κατασκευασµένα από χάλυβα υψηλής ποιότητας, έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις δύσκολες συνθήκες εργασίας.

Το σύστηµα κοπής θα παίρνει κίνηση από τον κινητήρα του µηχανήµατος.

Κατά την είσοδο του κλαδιού από την χοάνη τροφοδοσίας στο σύστηµα κοπής- θρυµµατισµού, θα
γίνεται η σύνθλιψη - θρυµµατισµός από τα µαχαίρια κοπής. Ανάµεσα στα µαχαίρια κοπής θα υπάρχουν
κενά - οπές µέσα από τις οποίες, τα θρύµµατα, θα διοχετεύονται προς την χοάνη απόρριψης.

Το σύστηµα θρυµµατισµού του µηχανήµατος θα έχει την δυνατότητα κοπής κλαδιών διαµέτρου
τουλάχιστον 150mm. Το µήκος των τεµαχισθέντων κλαδιών (θρύµµατα) θα κυµαίνεται από 5 έως
3
15mm, ενώ η ωριαία απόδοση του µηχανήµατος θα είναι 8 έως 10m /h.
Θα φέρει ειδική περιστρεφόµενη κατά 360ο πλατφόρµα µε ειδικό σύστηµα ασφάλειας στην
επιθυµητή θέση εργασίας, πάνω στην οποία θα βρίσκονται τοποθετηµένα ο κινητήρας, το σύστηµα
τροφοδοσίας, το σύστηµα κοπής – τεµαχισµού, ο αγωγός απόρριψης κλπ, έτσι ώστε ο χειριστής να
µπορεί να εργάζεται µε το µηχάνηµα σε όποια θέση θέλει (µε την περιστροφή της πλατφόρµας)
ανάλογα µε του που βρίσκονται τα κλαδιά προς τεµαχισµό, δεξιά- αριστερά- πίσω.

Το µηχάνηµα θα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα ελέγχου τροφοδοσίας – προστασίας. Με το σύστηµα
αυτό, εάν µειωθούν οι στροφές του κινητήρα ή του δίσκου κοπής (πχ από λάθος χειρισµό ή από
υπερτροφοδότηση) , τότε τα υδραυλικά ράουλα τροφοδοσίας θα σταµατούν. Έτσι θα αποφεύγονται
τυχόν βλάβες τόσο στο σύστηµα κοπής – τροφοδοσίας, όσο και στον κινητήρα του µηχανήµατος.
Παράλληλα µε το σύστηµα αυτό θα επιτυγχάνετε επιπλέον ρύθµιση και της ταχύτητας περιστροφής
των ράουλων τροφοδοσίας, ανάλογα µε την επιθυµία του χειριστή, στις εκάστοτε συνθήκες εργασίας,
το είδος του ξύλου προς θρυµµατισµό κλπ.
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Ακόµη το µηχάνηµα θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα χειριστήρια για την λειτουργία του µηχανήµατος
και τα οποία θα είναι εργονοµικά τοποθετηµένα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Για την εναπόθεση του θρυµµατιζόµενου υλικού, είτε επί φορτηγού οχήµατος (µικρού ή µεγάλου), είτε
επί του εδάφους, είτε σε άλλο ελεύθερο χώρο, θα υπάρχει χαλύβδινος τοξοειδής αγωγός απόρριψης εναπόθεσης των θρυµµάτων µε ρυθµιζόµενη άκρη. O αγωγός απόρριψης θα είναι περιστρεφόµενος
κατά 270ο περίπου µε δυνατότητα σύµπτυξής του κατά την µεταφορά του µηχανήµατος, ενώ θα φέρει
διάταξη ασφάλειας που θα ασφαλίζει τον αγωγό στην επιθυµητή θέση εργασίας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το µηχάνηµα θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση, µε ανάλογη γεννήτρια, συσσωρευτή,
διακόπτη εκκίνησης – παύσης, όλες τις απαραίτητες ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας όπως λυχνία
λαδιού, µπαταρίας κλπ. Ακόµη στο πίσω µέρος, θα φέρει φώτα πορείας, στοπ, αλλαγής κατεύθυνσης
κλπ, για την ασφαλή του κυκλοφορία στον δρόµο σύµφωνα µε τον ΚΟΚ, καθώς και την απαραίτητη
σήµανση για την οµαλή και απρόσκοπτη του λειτουργία.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Οι διαστάσεις όλων των µερών του µηχανήµατος θα είναι τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως
στις οδηγίες της Ε.Ε. περί ασφαλείας των εργαζοµένων και θα είναι εφοδιασµένο µε το σήµα CE.

Τέλος, κατά την παράδοση του το µηχάνηµα θα συνοδεύεται από:
-

βιβλίο οδηγιών χρήσεων – συντήρησης

-

κωδικοποιηµένο κατάλογο ανταλλακτικών

-

εργαλειοθήκη, η οποία θα περιλαµβάνει σειρά απαραίτητων κλειδιών και εργαλείων
συντήρησης του µηχανήµατος όπως: 1 σειρά γερµανικών κλειδιών, γρασαδόρο, κλειδί αλλαγής
φίλτρων, 1 κατσαβίδι, 1 πένσα, 1 σφυρί.

-

πυροσβεστήρα τοποθετηµένο σε κατάλληλο σηµείο του µηχανήµατος.

-

τρίγωνο βλαβών.

-

φόρµα χειριστή.

-

Γάντια χειριστή

-

Εφεδρικό τροχό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
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«ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ : ……./……..
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
(1)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Α/Α
ΕΙ∆ΟΥΣ

ΕΙ∆ΟΣ

(τεµάχια)

1

Απορριµατοφόρο 16 m3 (τύπου πρέσας)

1

2

Απορριµατοφόρο 5 m3 (τύπου πρέσας)

2

3

Απορριµµατοφόρο ανοικτού τύπου ωφέλιµου φορτίου 1.5 tn, 5 m3

1

4

Τεµαχιστής κλαδεµάτων

1

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η, χωρίς ΦΠΑ, (ολογράφως)
(στην οποία περιλαµβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για παράδοση των ειδών στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην ∆ιακήρυξη)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η, χωρίς ΦΠΑ (αριθµητικώς)
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

…..%

ΠΟΣΟ ΦΠΑ (αριθµητικώς)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η µε ΦΠΑ (ολογράφως)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙ∆Η µε ΦΠΑ (αριθµητικώς)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Υπογραφή / Ηµεροµηνία)
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(2)
ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ, χωρίς
ΦΠΑ
(αριθµητικώς)

(3) = (1) Χ (2)
ΜΕΡΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ
ΕΙ∆ΟΥΣ,
χωρίς ΦΠΑ
(αριθµητικώς)
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«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)
Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)

:
:
:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .................. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …….…….…. ΕΥΡΩ
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των ευρώ…………
……………. και ολογράφως………..…………...., υπέρ της εταιρείας…………………………… ………………………….ή σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …..……κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την συµµετοχή τους στον διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της…………………….., για την
ανάδειξη αναδόχου για την πράξη : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ……… ∆ιακήρυξή σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας / Εταιρειών καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού
Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
15 Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη
κρίση σας την οποία θα µας
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις
οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Η καταβολή του ποσού
γίνεται µε µόνη τη δήλωση σας.
16 Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) ….............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής
στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής
υπό δικαστική µεσεγγύηση.
6 Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας έχει ισχύ µέχρι τις …./…../…….. οπότε και θα επιστραφεί σ’
εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την Τράπεζα µας από
την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση
καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον
ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
7
Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
8 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)
Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)

:
:
:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ….………..…ΕΥΡΩ
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, µέχρι του ποσού των
ευρώ………………. ……………………και ολογράφως ……………….., υπέρ της εταιρείας………. ………....ή σε
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…… .…………β) …………κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……….. σύµβασης που αφορά στο
διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της ……………… µε αντικείµενο την πράξη :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», και συγκεκριµένα
για τα είδη : ……………….., …………………, ………………………, ………………………., που αφορούν προµήθεια
συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ……… ∆ιακήρυξή σας.
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού
Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη
κρίση σας την οποία θα µας
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) ...................... δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να
σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις
οδηγίες σας και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης της
(εταιρείας) ......................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή
αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση
αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι τις ……/……/………
οπότε και θα επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι µας
απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σ’
εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
6. Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)
Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)

:
:
:
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....…….…… ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………… ΕΥΡΩ.
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της
(εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).…………, β)
……..κλπ , ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..……….. και ολογράφως
………..……… Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας για την καλή λειτουργία των ειδών της από …………
Σύµβασης µετά την Οριστική παραλαβή της προµήθειας και για χρόνο ίσο µε……….., µεταξύ της……….
……………και της ……………, που αφορά στο διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της ………………….. µε αντικείµενο
την πράξη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ……… ∆ιακήρυξή σας.
2. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα
δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµίας
από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή η µη της απαίτησής
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της
……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική µεσεγγύηση.
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ αορίστως και µέχρι να επιστραφεί σε εµάς η παρούσα
εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε
θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)





ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα)
Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)

:
:
:

77

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ....….…… ΓΙΑ ΠΟΣΟ ………....…… ΕΥΡΩ.
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της
(εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).…………, β)
……..κλπ , ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, και µέχρι του ποσού των ………………….. ευρώ,
και ολογράφως ………..………, πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που τυχόν θα καταλογισθούν σε
βάρος της εταιρείας υπέρ της οποίας εγγυόµαστε, για την λήψη προκαταβολής, ίσης µε το ……% της
συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………………..…. ευρώ, της µε αριθµ ………σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας η
παραπάνω εταιρεία στις ………………... και αφορά τα είδη : ……………………, ………………….., …………………….,
σε συνέχεια του διαγωνισµού της Υπηρεσίας σας της ……/…./……… µε αντικείµενο την πράξη : «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», σύµφωνα µε την υπ’ αρ. ……… ∆ιακήρυξή σας.
2. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει και την καταβολή τόκων επί του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση
εκπρόθεσµης παράδοσης ή µη παράδοσης των υλικών.
3. Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της διζήσεως από το δικαίωµα
προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και
ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα
δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµίας
από µέρους µας αντίρρησης, αµφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή η µη της απαίτησής
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της
……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη
διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό
δικαστική µεσεγγύηση.
6. Η υπόψη εγγύηση θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι τις …/…./……., οπότε και θα επιστραφεί σε εµάς η
παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση.
Μέχρι τότε θα παραµείνουµε υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος
ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της.
7. Βεβαιούµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
Ν.Π.∆.∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Λευκάδα,
/ /2015
Αρ. πρωτ. Οικ.

ΣΥΜΒΑΣΗ
79

Ποσού ……………..Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου 23 % Φ.Π.Α.)
για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

Στη Λευκάδα σήµερα, την ……του µηνός ……………του έτους 2015, ηµέρα……, στα Γραφεία του ∆ήµου
Λευκάδας, (Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ - ΥΠΟΣΜ. ΚΑΤΩΠΟ∆Η – ΦΛΟΓΑΪΤΗ 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α, τηλ.
2645360522, FAX 2645360510 ) οι κατωτέρω υπογράφοντες:
α. Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας Κώστας Χ. ∆ρακονταειδής κατόπιν της απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής µε
αριθµό …………..(Α∆Α:) εγκριτικής του αποτελέσµατος της διενεργηθείσας δηµοπρασίας, για την ανάδειξη του
Αναδόχου της προµήθειας της επικεφαλίδας,
και αφετέρου,
β. Ο Ανάδοχος, κάτοικος ……………., ενεργώντας µε την ιδιότητα του εκπροσώπου της εταιρείας
………………………….., µε έδρα ………………………..
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΤΗΚΑΝ
Τα ακόλουθα:
Ο ΠΡΩΤΟΣ των συµβαλλοµένων Κώστας Χ. ∆ρακονταειδής, καλούµενος στο εξής ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ, υπό την
προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.2539/97 «Συγκρότηση της πρωτοβάθµιας Αυτοδιοίκησης»
2. Την Κ.Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23.03.1993)
3. Το Ν.2286/95 περί «Προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α’
19/01.02.95).
4. Τον Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
5. Την αρ. 2037/ΕΓΚ.2/11-01-2007 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. «Εφαρµογή διατάξεων Ν.3463/2006».
6. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων».
8. Την Π1/2345/19-03-2013 Απόφαση Υφ. Ανάπτυξης,
Μεταφορών και ∆ικτύων (ΦΕΚ 688 Β΄/26-03-2013)

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών,

9. Την Π1 7445/2002 του Υπ. Αν. µε τίτλο «Εξαίρεση προµηθειών από την ένταξη τους στο
Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών» (ΦΕΚ Β’ 112/31.01.2002)
10. Την Π1 7446/2002 του Υπ. Αν. µε τίτλο «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.
2286/95» (ΦΕΚ Β’ 112/31.01.2002)
11. Την Π1 433/2003 του Υπ. Αν. µε τίτλο «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.
2286/95» (ΦΕΚ Β’ 112/31.01.2002)
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12. Την Π1 1103/2005 του Υπ. Ανάπτυξης µε τίτλο «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 του
Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Β’ 323/11.03.2005)Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010): Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης
13. Το Π.∆. 171/1987 (ΦΕΚ 84 Α’): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές
ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ κ.α. διατάξεις»
14. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»

Α’ 45/9-3-1999): «Κύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής

15. Του Ν.3548/2007/ ΦΕΚ Α’ 68: «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
16. Το Ν.3801/2009/ΦΕΚ Α’ 163 «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης»
17. Την Υ.Α. Αριθ. Π1/4089/11 του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 2498/04.11.2011): «Εξαίρεση από την
ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2012, προµηθειών που
εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα»
18. Το Ν.2362/95/ΦΕΚ Α’ 127: «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις»
19. Το Ν.3614/2007/ΦΕΚ Α’ 267, άρθρο 25 όπως ισχύουν σήµερα.
20. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΥΠΑΣΥ∆) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Την ΚΥΑ 69728/824/96 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
22. Την ΚΥΑ 50910/2727/03 «Περί µέτρων και όρων για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασµός διαχείρισης».
23. Tην Εγκύκλιο Α.Π. 129043/4345/8–7–2011 «Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων»
24. Την µε Α.Π. 2037/20-01-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (Α∆Α: ΒΙΨΗ7ΛΕΑΒΦ) περί ένταξης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», κωδικό MIS
456796 στο Ε.Π. ∆ΕΠΙΝ 2007-2013 και κωδικό Π∆Ε 2014ΕΠ02280001
25. Την µε αρ. ………….. (Α∆Α: ………..) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί αποδοχής
της χρηµατοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»
26. Την µε αρ. …………………. απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί ψήφισης
προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων και του ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης Οικονοµικού έτους
2015 (Α∆Α…………)
27. Την αριθµ.197/10-08-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας περί έγκρισης διενέργειας
ανοικτού
διεθνούς
ηλεκτρονικού
διαγωνισµού
για
την
προµήθεια
εξοπλισµού
µεταφοράς/µεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Μεγανησίου.
28. Την αριθµ. ………..απόφαση (Α∆Α: ……………….) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας περί
έγκρισης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20-7341.012 του προϋπολογισµού οικ. έτους
2015.

29. Την αριθµ. απόφαση ……….. απόφαση (Α∆Α: ……………….) της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας, µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές
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προδιαγραφές της µελέτης, προϋπολογισµού 393.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου 23%
ΦΠΑ).
30. Την αριθµ. ………….απόφαση (Α∆Α: ……………..) της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Λευκάδας, µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής, και ανατέθηκε η προµήθεια
στην εταιρεία …………….., η οποία ελέγχθηκε για τη νοµιµότητα της µε την αρ. πρωτ.
………….. απόφαση Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/νησου, ∆υτ.
Ελλάδας & Ιονίου.
31. Το µε αρ. …………. έγγραφο της ΠΙΝ (Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή) µε το οποίο
διατυπώθηκε σύµφωνη γνώµη για το σχέδιο σύµβασης και η διαδικασία ανάθεσης για την εν
λόγω προµήθεια.
32. Την οικονοµική προσφορά της ………………, η οποία αναλύεται ως εξής:
Προϋπολογισµός Προσφοράς:
Ευρώ
∆απάνη ΦΠΑ

Ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ευρώ

33. Την τεχνική προσφορά της εταιρείας.
34. Τη µελέτη προµήθειας της Υπηρεσίας.
35. Την υπ’ αριθ. …………….. πρόσκληση του ∆ήµου Λευκάδας.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ
Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων …………………………, καλούµενο εφεξής ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ των συµβαλλοµένων …………………………., και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε
υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

∆ΗΛΩΝΕΙ
Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύµβαση δεσµεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο
προµηθεύτρια εταιρεία …………………….και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόµενα στην
παρούσα σύµβαση και στα συµβατικά τεύχη. Αναλαµβάνει δε την υποχρέωση να προµηθεύσει εµπρόθεσµα τα
υλικά της προµήθειας σύµφωνα µε την τεχνική του προσφορά.
Ακολούθως, ο δεύτερος των συµβαλλοµένων κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της
προµήθειας και πιστής εφαρµογής των όρων της σύµβασης :

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

Εγγύηση καλής
εκτέλεσης

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΗΣ

ΠΟΣΟ
(σε ευρώ)
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Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (ΕΤΠΑ και εθνικούς
πόρους). Έχει ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 2014ΕΠ02280001. Στον προϋπολογισµό έτους 2015 του ∆ήµου έχει
προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση µε Κ.Α.Ε. 20-7341.012
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει από το Ταµείο του ∆ήµου Λευκάδας, µετά την έκδοση του
σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής (εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική
παραλαβή όλων των υπό προµήθεια ειδών), µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµισθούν έγκαιρα
από µέρους του προµηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλµατος
πληρωµής.
Η πληρωµή θα γίνει µετά την προσκόµιση εγγύησης καλής λειτουργίας ( ή διατήρησης), η οποία ορίζεται στο
2,5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν από την έναρξη του χρόνου
καλής λειτουργίας ή διατήρησης, ο οποίος ορίζεται κατ ελάχιστο σε ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή της
προµήθειας. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Ο συµβατικός χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας είναι σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου
…………. από την παραλαβή της προµήθειας, συνεπώς η εγγυητική επιστολή θα έχει ισχύ ……….. έτη και
επιπλέον δύο (2) µήνες, σύµφωνα µε το άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης.
Η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Ν.2286/95, του Ν.
3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ. Εφαρµόζονται επίσης, όπου συντρέχει περίπτωση, οι σχετικές µε την πώληση και
τις αµφοτεροβαρείς συµβάσεις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και αρµόδια είναι τα δικαστήρια του νοµού
Λευκάδας .
Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν µετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, έχουν
εφαρµογή οι διατάξεις του άρ.40 του ΕΚΠΟΤΑ .
Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συµβαλλοµένους σε
τέσσερα (4) γνήσια, όµοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συµβαλλοµένων, ενώ τα
άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.»

Στη συνέχεια δόθηκαν περαιτέρω διευκρινήσεις από τον κ. Αθανίτη Αντώνιο, Πρ/µενο του Τµήµατος
Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου.
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:
Την κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
προµήθεια εξοπλισµού µεταφοράς/µεταφόρτωσης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Μεγανησίου, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση.
Η ηµεροµηνία δηµοπράτησης και δηµοσίευσης θα καθοριστούν σε επόµενη συνεδρίαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 226/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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