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Αξηζκόο Μειέηεο 4/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΕΛΟΤ
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε αλνηθηφ δεκφζην ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ε δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο κε
ηίηιν «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ», πξνυπνινγηζκνχ 84.959,35 επξψ, πιένλ Φ.Π.Α.
24% (χλνιν: 105.349,59 επξψ), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 88
ηνπ Ν. 4412/2016.
Όιεο νη ηηκέο ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο επί πνηλή απαξαδέθηνπ ζπκπιεξψλνληαη
νινγξάθσο. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζην ηηκνιφγην δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή
κνξθή (.pdf) ην πιήξεο ζψκα ηεο δηαθήξπμεο ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο.
Η

ειάρηζηε

πξνζεζκία

δηεμαγσγήο

ηνπ

δηαγσληζκνχ

είλαη

είθνζη

δχν

(22)

εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην
ΚΗΜΓΗ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 ηνπ Ν. 4412/2016. Πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη
ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο
πξφζβαζε

ζηα

έγγξαθα

ηεο

ζχκβαζεο

ζηελ

ηζηνζειίδα

ηνπ

Γήκνπ

θνπέινπ

www.skopelos.gov.gr.
Ωο εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
νξίδεηαη ε 23/12/2016.
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην ζχζηεκα νξίδεηαη ε 28/12/2016 θαη
ψξα 08:00.
Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., νξίδεηαη ε 19/01/2017 θαη ψξα 15:00.
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Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη
νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην
ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 36 θαη 37 ηνπ Ν.4412/2016.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ειεθηξνληθά, ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο
κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή ζηηο 25/01/2017 απφ
ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη απφ ην
δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
Δ..Η.ΓΗ..

θαη

θέξνπλ

ςεθηαθή

ππνγξαθή.

Αηηήκαηα

παξνρήο

πιεξνθνξηψλ,

ππνβάιινληαη κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ
πξφζβαζεο). Σα ππφςε αηηήκαηα / εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή
γιψζζα, εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ θαζνξίδνληαη παξαπάλσ θαη ζα απεπζχλνληαη πξνο ην
δήκν θνπέινπ. Ο Γήκνο θνπέινπ δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζα έρνπλ
ππνβιεζεί κε ηξφπν άιιν απφ ηνλ σο άλσ πξνδηαγεγξακκέλν. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ
κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο
Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Η ελ ιφγσ δεκφζηα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην πξφγξακκα «Αζηηθή
αλαδσνγφλεζε 2012-2015» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη απφ ίδηνπο πφξνπο. Οη δηαγσληδφκελνη
ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή γηα κία ή
πεξηζζφηεξεο νκάδεο (Α,Β) φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Οη πνζφηεηεο θαη ε αμία ησλ
δεηνχκελσλ πξνκεζεηψλ είλαη νη αθφινπζεο:
α/α

Κσδηθόο
CPV

Πεξηγξαθή πξνκήζεηαο

Μνλάδα
κέηξεζεο

Πνζόηεηα

Πεγή
ρξεκαηνδόηεζ
εο

1

34144510-6

Καινοφριο δορυφορικό
απορριμματοφόρο ανοικτοφ τφπου
χωρητικότητας 2,5κμ

Σεκ.

1

Καινοφριο δορυφορικό
απορριμματοφόρο ανοικτοφ τφπου
χωρητικότητας 4κμ

Σεκ.

1

Επηρνξήγεζε
Πξάζηλνπ
Σακείνπ
(43.000,00€) &
Δεκνηηθά
έζνδα
(349,59€)
Επηρνξήγεζε
Πξάζηλνπ
Σακείνπ
(61.500,00€) &
Δεκνηηθά
έζνδα
(500,00€)

2

34144510-6

2

Η ελ ιφγσ πξνκήζεηα θαηαηάζζεηαη ζε δχν επί κέξνπο ΟΜΑΓΔ:
ΟΜΑΓΑ Α΄: πξνυπνινγηζκνχ 43.349,59€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24% θαη
ΟΜΑΓΑ Β΄: πξνυπνινγηζκνχ 62.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%.

Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ
Γηεχζπλζε: θφπεινο Σ.Κ. 37003 θφπεινο
Α.Φ.Μ. 090101108 Γ.Ο.Τ. ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΤ
e-mail:dstech@otenet.gr
Σειέθσλν: 24243-50119
Fax: 24240-23230

NUTS 1: EL6 (Γεσγξαθηθή Οκάδα : Κεληξηθή Διιάδα)
NUTS 2: EL61 (Πεξηθέξεηα: Θεζζαιία)
NUTS 3: EL613 (Ννκφο: Μαγλεζίαο).

Άξζξν 1
Οξηζκνί


«Εζληθό ύζηεκα Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..)» λνείηαη ην
Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία
ζηνηρεία γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε ζχλαςε Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη
ζπκβάζεσλ,

κε

ηε

ρξήζε

θαη

εθαξκνγή

Σερλνινγηψλ

Πιεξνθνξηθήο

θαη

Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ).


«Υξήζηεο Ε..Η.ΔΗ..» λννχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο ή νη αλαζέηνληεο θνξείο θαη
νη νηθνλνκηθνί θoξείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Δ..Η.ΓΗ..



«Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΔΗ..)» λνείηαη
ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. θαη έρεη σο ζθνπφ
ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο.



«Εληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Δεκνζίσλ πκβάζεσλ» ή «Αξρή» λνείηαη ε
Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν. 4013/2011.
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«Αλαζέηνπζα Αξρή»: Σν θξάηνο, νη αξρέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, νη νξγαληζκνί
δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νη ελψζεηο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ απηέο ηηο αξρέο ή ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ δηθαίνπ. ηνλ παξφληα
δηαγσληζκφ, Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ν ΔΗΜΟ ΚΟΠΕΛΟΤ, ν νπνίνο πξνθεξχζζεη
ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία πξνκήζεηαο θαη ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη κε ηνλ αλάδνρν ηελ
ζχκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο.



«Όξγαλν Λήςεο Απνθάζεσλ ή Απνθαζίδνλ Όξγαλν»: Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ Γήκνπ θνπέινπ. Σν φξγαλν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ είλαη ην αξκφδην φξγαλν
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα (απνθαζίδνλ όξγαλν) γηα
ηπρφλ ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο ή θαη πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο, πνπ κπνξεί λα
αζθεζνχλ απφ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα ή πξνζθέξνληα γηα παξάλνκε πξάμε ή
παξάιεηςε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή επηβνιή θπξψζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ην φξγαλν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ εγθξίλεη ηα πξαθηηθά θάζε
ζηαδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, αιιά θαη θάζε εηζήγεζε ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ
(Δπηηξνπψλ) θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. Οη πξάμεηο ηνπ νξγάλνπ ιήςεο
ησλ απνθάζεσλ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηηθφ ραξαθηήξα θαη
γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζε θάζε ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηνπ πζηήκαηνο θαη κέρξη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο γηα
ηελ ηπρφλ ππνβνιή πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ.
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ην αξκφδην φξγαλν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ είλαη
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θνπέινπ.



«Επηηξνπή Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ, Αμηνιόγεζεο ησλ Πξνζθνξώλ θαη
εηζήγεζεο γηα αλάζεζε (Ε.Δ.Δ.)»: Σν αξκφδην ζπιινγηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ
Γήκνπ θνπέινπ, γηα ηελ παξαιαβή, απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ,
ην νπνίν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 221
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 28/2015. Απνηειείηαη απφ ηξία (3)
κέιε θαη ηα πξαθηηθά πνπ ζπληάζζεη, σο έγγξαθα νξγάλνπ κε γλσκνδνηηθέο
αξκνδηφηεηεο ζηεξνχληαη εθηειεζηνχ ραξαθηήξα.



«Επηηξνπή

αμηνιόγεζεο

ελζηάζεσλ

(Ε.Α.Ε.)»:

Σν

αξκφδην

ζπιινγηθφ

γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, πνπ γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα επί ηπρφλ
ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ κέρξη θαη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. πγθξνηείηαη θαη
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζην
άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 28/2015. Απνηειείηαη απφ ηξία (3) ή πέληε (5) κέιε θαη ηα
πξαθηηθά πνπ ζπληάζζεη, σο έγγξαθα νξγάλνπ κε γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο
ζηεξνχληαη εθηειεζηνχ ραξαθηήξα.
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«Οηθνλνκηθόο θνξέαο» λνείηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο
ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά πξνκεζεηψλ.



«Πξνζθέξσλ» λνείηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά.



«Πάξνρνο ππεξεζηώλ ζύλαςεο ζπκβάζεσλ» λνείηαη ν δεκφζηνο ή ηδησηηθφο
θνξέαο πνπ πξνζθέξεη ζηελ αγνξά επηθνπξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αγνξψλ.



«Δηαθήξπμε»: Η απφθαζε δηαθήξπμεο κε ηα παξαξηήκαηά ηεο, πνπ έρεη εγθξηζεί κε
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ θαη ε νπνία εθδίδεηαη γηα
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, αλαξηάηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε
δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαη θέξεη ςεθηαθή
ππνγξαθή. Η δηαθήξπμε πεξηγξάθεη ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν δηαγσληζκφο θαη θάζε πξφζζεηε
πιεξνθνξία πνπ θξίλεηαη ρξήζηκε απφ ην δήκν θνπέινπ.



«Ηκεξνκελία

δηελέξγεηαο

δηαγσληζκνύ:

Η

εκεξνκελία

ειεθηξνληθήο

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, απφ ηα αξκφδηα, πηζηνπνηεκέλα ζην χζηεκα,
φξγαλα ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.


«Φάθεινο Πξνζθνξάο / Πξνζθνξά»: Σν ζχλνιν ησλ αξρείσλ, εγγξάθσλ θαη
ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί απφ έλα νηθνλνκηθφ θνξέα ζχκθσλα κε ηελ
δηαθήξπμε, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.



«Καηαθύξσζε ή Απόθαζε Καηαθύξσζεο»: Η απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ε νπνία θνηλνπνηείηαη κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο ζε απηφλ.



«ύκβαζε»: Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ
γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνρήο πξνκήζεηαο, ε νπνία ππνγξάθεηαη κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.



«Έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο ή έγγξαθν ηεο ζύκβαζεο»
λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν παξαπέκπεη ε αλαζέηνπζα αξρή
κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ
πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ
εγγξάθσλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη
εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα
αξρή.



«Πξνϋπνινγηζκόο πξνκήζεηαο»: Η εθηηκψκελε απφ ην Γήκν θνπέινπ ζπλνιηθή
δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνθεξπζζνκέλεο πξνκήζεηαο.
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«πκβαηηθό Πνζό ή πκβαηηθό Σίκεκα ή Αμία ηεο ύκβαζεο ή πκβαηηθή Αμία»:
Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνθεξπζζνκέλεο πξνκήζεηαο, φπσο
απηή

θαζνξίδεηαη

απφ

ηελ

νηθνλνκηθή

πξνζθνξά

ηνπ

αλαδφρνπ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε ζχκβαζε θαη ε
νπνία ζα αλαγξαθεί ζην ζπκθσλεηηθφ.


«πκβαηηθά ηεύρε ή έγγξαθα ζύκβαζεο»: Σα ζπλεκκέλα ηεχρε ζηε χκβαζε
(ζπκθσλεηηθφ) κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα
ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ηε ζχκβαζε.



«Τπεύζπλε Δήισζε» λνείηαη, γηα ηνπο εκεδαπνχο, δήισζε θαηά ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη ή ζε πεξίπησζε αιινδαπνχ
ζπκκεηέρνληνο, θείκελν αλάινγεο απνδεηθηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ζηα
Διιεληθά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 454 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη
άξζξνπ 36 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013).
Οη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ή δειψζεηο ή βεβαηψζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ή
εθδίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ
ηχπνπ .pdf, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ έρνληνο πξνο ηνχην ππνρξέσζε θαη δελ
απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή ζεψξεζε ππνγξαθήο ζηελ έληππε κνξθή ηνπο (εθεμήο
Τπεχζπλε Γήισζε ή δήισζε ή βεβαίσζε Α).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο θαη ινηπέο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο πνπ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ή
εθδνζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή
ππνγξαθή ηνπ, ππνβάιινληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν
εδάθην θαη επί πιένλ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηελ Αλαζέηνπζα αξρή εληφο
ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή (εθεμήο Τπεχζπλε Γήισζε ή
δήισζε ή βεβαίσζε Β). ηελ πεξίπησζε απηή ε ππεχζπλε δήισζε ζε έληππε κνξθή
ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ δεινχληα.
ε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ε ππεχζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ην θπζηθφ
πξφζσπν, ελψ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπ ή απφ φπνηνλ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ή απφ εηδηθψο
εμνπζηνδνηεζέληα πξνο ηνχην εθπξφζσπν (ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππνβάιιεηαη
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ νηθείνπ εμνπζηνδνηηθνχ εγγξάθνπ).
Οη δεηνχκελεο απφ ηελ δηαθήξπμε Τπεχζπλεο Γειψζεηο δειψλνληαη ξεηά σο ηέηνηεο,
ζπλνδεπφκελεο απφ ην γξάκκα Α ή Β θαηά πεξίπησζε. ε φιεο ηηο ππφινηπεο
πεξηπηψζεηο, φπνπ δεηείηαη ή αλαθέξεηαη «έγγξαθε δήισζε», «ξεηή δέζκεπζε»,
«δήισζε», «βεβαίσζε» θιπ, ελλνείηαη ζρεηηθή αλαθνξά ή απάληεζε ζην θείκελν ηεο
πξνζθνξάο ππνςεθίνπ.
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«Λνηπά ζηνηρεία»: Σα έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία (φπσο ηερληθέο πεξηγξαθέο,
ινγηζηηθά έγγξαθα, αληίγξαθα θαηαζηαηηθνχ, θιπ) πνπ εθδίδνληαη ή ζπληάζζνληαη
απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα, ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, θέξνπλ ηελ
ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ θαη δελ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή ζην
Γήκν θνπέινπ.



«Έγγξαθα ή ζηνηρεία ηξίησλ» (π.ρ. πνηληθά κεηξψα, βεβαηψζεηο αζθαιηζηηθήο
ελεκεξφηεηαο, βεβαηψζεηο επηκειεηεξίσλ, θιπ) ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf,
θαη εθφζνλ δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή ηνπ (ηξίηνπ) εθδφηε, πξνζθνκίδνληαη
ζε έληππε κνξθή ζην δήκν θνπέινπ. Όπνπ δεηνχληαη ηεχρε Φ.Δ.Κ., απηά
ππνβάιινληαη κφλν ζηελ ειεθηξνληθή ηνπο κνξθή.



«Τπνβνιή» λνείηαη ε ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ /
εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf.



«Πξνζθόκηζε» λνείηαη ε θαηάζεζε, ζε έληππε κνξθή, φζσλ δηθαηνινγεηηθψλ /
εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ δεηείηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ζην πξσηφθνιιν
ηνπ

Γήκνπ

θνπέινπ,

κε

δηαβηβαζηηθφ,

φπνπ

αλαθέξνληαη

αλαιπηηθά

ηα

πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. Σα θάζε είδνπο δηθαηνινγεηηθά θαη
ζηνηρεία

(ζπκκεηνρήο,

θαηαθχξσζεο,

ζηνηρεία

ηερληθήο

πξνζθνξάο,

θιπ)

πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή, εθφζνλ είηε δελ έρνπλ εθδνζεί ή
ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή
ηνπ ππνγξαθή, είηε δελ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη ηνπο θνξείο ηεο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.
4250/2014, ψζηε λα κελ ππάξρεη ππνρξέσζε επηθχξσζεο ησλ αληηγξάθσλ ηνπο.


«Έγγξαθα»: Δπηζεκαίλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηελ ππνβνιή πξσηνηχπσλ ή
επηθπξσκέλσλ εγγξάθσλ (π.ρ. δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ή θαη θαηαθχξσζεο,
εγγξάθσλ ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θιπ.) ζην Γήκν θνπέινπ ζηνλ
παξφληα δηαγσληζκφ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014,
κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 θαη ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2690/1999. Δηδηθφηεξα:
1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ
αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο
θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014.
εκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά
έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο, θνθ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα
πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπώλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ
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Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ
έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο
επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ
δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2β ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ
(Ν. 4194/2013). Γελ ζίγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο
δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη νπνίεο
απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο Υάγεο) ή άιιεο
δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο.
3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθώλ εγγξάθσλ
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ
εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 36 παξ. 2β ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν. 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλή
θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014.
4. Πξσηόηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.

Άξζξν 2
Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο
πξνκεζεηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:


Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».



Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».



Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ N. 4013/2011 «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη
Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».



Σνπ Π.Γ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο».



Σνπ Ν. 4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο
Γηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπαξάγξαθν Σ 20, ηνπ Πξψηνπ Άξζξνπ
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ηνπ Ν. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/7-4-2014) θαη ηζρχεη.


Σεο αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Ρπζκίζεηο γηα ην
Ηιεθηξνληθφ Γεκφζην Έγγξαθν».



Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».



Σεο ππ‟ αξηζ. 105/2015 Απφθαζεο ηνπ Γ.. «πεξί απνδνρήο ηεο ππ‟αξηζκ. 80.5/2014
απφθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ».



ηεο ππ‟ αξηζ. 63/2015 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί εηζήγεζεο ζην Γ..
ηεο 8εο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015 εληζρχνληαο ηνλ Κ.Α.
20-7132.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ» κε πίζησζε 104.500,00€,
πξνεξρφκελε απφ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ».



ηεο ππ‟ αξηζ. 163/2015 Απφθαζεο ηνπ Γ.. «πεξί έγθξηζεο ηεο 8εο αλακφξθσζεο» (ε
αξηζκ. 2388/154651/12-10-2015 εγθξηηηθή ηεο).



ηεο ππ‟ αξηζ. 235/2015 απφθαζεο ηνπ .Γ. «πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνηηθήο
πξνκήζεηαο».



ηεο ππ‟ αξηζ. 5/2015 κειέηεο ηεο “Πξνκήζεηαο απνξξηκκαηνθφξσλ”, πξνυπνινγηζκνχ
104.310,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%.



ηεο ππ‟ αξηζ. 106/2015 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ
νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο , θαζνξίζηεθε ν ειεθηξνληθφο δεκφζηνο αλνηθηφο δηαγσληζκφο,
θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ςεθίζζεθε ε ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2015.



Σεο αξηζκ.

40/2016 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί έγθξηζεο ηνπ

πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ην νπνίν απέβε άγνλνο θαη καηαίσζεο ηεο ελ
ιφγσ πξνκήζεηαο».


ηεο αξηζκ. 6097/25-08-2016 Απφθαζεο Γεκάξρνπ «πεξί νξηζκνχ λένπ Αληηδεκάξρνπ
θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ».



ηεο ππ‟ αξηζ. 12/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ςεθίζζεθε ε
ζρεηηθή πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016.



Σεο

αξηζκ.

4/2016

λέαο

κειέηεο

ηεο

«Πξνκήζεηαο

απνξξηκκαηνθφξσλ»,

πξνυπνινγηζκνχ 104.500,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%.


Σεο ππ‟αξηζκ.108.5/2016 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ
«πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ κε ηίηιν
«Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ»».



Σεο ππ‟αξηζκ. 157/2016 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θνπέινπ «πεξί
απνδνρήο ηεο αλσηέξσ ηξνπνπνίεζεο».
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ηεο αξηζκ. 1061/2016 ΠΟΛ. «πεξί αχμεζεο ζπληειεζηή ΦΠΑ».



ηεο ππ‟αξηζ. 79/2016 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί εηζήγεζεο
ζην Γ.. ηεο 12εο αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2016
εληζρχνληαο ηνλ Κ.Α. 20-7132.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ» κε
πίζησζε 104.500,00€, πξνεξρφκελε απφ ην ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα «Αζηηθή
αλαδσνγφλεζε 2012-2015» ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη πίζησζε 849,59€ απφ έζνδα
ηνπ Γήκνπ»



ηεο αξηζκ. 115/2016 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ «πεξί έγθξηζεο ηεο αλσηέξσ
αλακφξθσζεο».



Σεο αξηζκ. 85./2016 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί ςήθηζεο ηεο
αλσηέξσ πίζησζεο ζηνλ

πξ/ζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλ.έηνπο 2016 γηα ηνλ αλσηέξσ

ζθνπφ».


Σεο κε αξηζκφ 216/2016 Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ έγθξηζε
δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο.



Σεο κε αξηζκφ 133/2016 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο «πεξί έγθξηζεο ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαηάξηηζεο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο».

Άξζξν 3
Σεύρε δηαγσληζκνύ - πκβαηηθά ζηνηρεία
1. Σα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ ή έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη ηα
αθφινπζα:
 Η Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
 Η κειέηε κε αξηζκφ 4/2016
 Η Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο κειέηεο
 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο
 Ο Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο
 Η Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο
 Σν Παξάξηεκα «Α» Πίλαθαο θξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο θαη Βαζκνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηεο
κειέηεο.
2. Σα ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζ' απηήλ, κε ζεηξά ηζρχνο είλαη:
 Η χκβαζε.
 Η δηαθήξπμε.
 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.
 Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.
 πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ.
 Σηκνιφγην Μειέηεο - Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.
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 Πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο.
 Σερληθή πεξηγξαθή.

Άξζξν 4
Υξόλνο θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ
1. Ο δηαδηθηπαθφο ηφπνο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε δηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.. Ωο εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο
δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. νξίδεηαη ε 23/12/2016 . Ωο θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηε Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ
ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., νξίδεηαη ε 19/01/2017 θαη ψξα 15:00.
2. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην χζηεκα.
3. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ
ηνπ ζπζηήκαηνο, βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013 θαη ζην άξζξν 6 ηεο
αξηζκ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677 Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
4. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ δηελεξγείηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 17 θαη
18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

Άξζξν 5
Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη πιεξνθνξηώλ ή δηεπθξηλίζεσλ
επί όξσλ δηαθήξπμεο
1. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
έρνπλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν
πνπ νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην
έγγξαθν (ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 - ΦΔΚ 1317Β/23.04.2012) θαη απηψλ ηεο πεξίπησζεο β΄
ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013.
2. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο
δηαηίζεηαη αθφκε, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν: http://www.skopelos.gov.gr.
3. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ
ζηελ

ηαρπδξνκηθή

δηεχζπλζε:

ηειέθσλν:…………………2424350119,

Γήκνο

θνπέινπ
Fax:

Σ.Κ.

24240

37003

θφπεινο,

23230,

e-mail:

………….dstech@otenet.gr, ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο
δηαθήξπμεο.
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4. Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλίζεσλ
επί ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κφλν ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαη
κφλν απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, φζνπο δειαδή δηαζέηνπλ
ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα, πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο),
χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Σα αηηήκαηα πξέπεη λα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη λα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επηζπλαπηφκελν ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή αξρείνπ .pdf,
κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά
ππνγεγξακκέλν.
5. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ πνπ
ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν, είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. Σα αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ
πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη κέρξη θαη ηελ 10ε εξγάζηκε εκέξα πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δει κέρξη ηελ 09/01/2017 θαη ψξα 15:00. Αηηήκαηα παξνρήο
πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ηεο αλσηέξσ εκεξνκελίαο, σο
εθπξφζεζκα δελ εμεηάδνληαη.
6. Ο Γήκνο θνπέινπ επεμεξγάδεηαη ηα εξσηήκαηα πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ
αλσηέξσ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη αλαξηά ην ζρεηηθφ έγγξαθν κε ηηο παξερφκελεο
δηεπθξηλίζεηο, ζπγθεληξσηηθά, ην αξγφηεξν κέρξη έμη (6) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηελ 13/01/2017 θαη ψξα
15:00,

ζην

δηθηπαθφ

ηφπν

ηνπ

Γηαγσληζκνχ,

κέζσ

ηεο

Γηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. Σν έγγξαθν απηφ είλαη ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη
θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή.
7. πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη
γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε
ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά
θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.
8. Οη δηαγσληδφκελνη δελ κπνξνχλ λα επηθαινχληαη πξνθνξηθέο απαληήζεηο ή
δηεπθξηλίζεηο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.
9. Ο Γήκνο θνπέινπ κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ
πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ
ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
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Η δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
10. Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ ιακβάλνληαη
ππφςε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ ρνξεγείηαη παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.

Άξζξν 6
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο πνπ αζθνχλ
εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο:
α) θπζηθά πξφζσπα,
β) λνκηθά πξφζσπα,
γ) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ
δ) ζπλεηαηξηζκνί,
ε) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ.
2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ππνςήθηνη
πάξνρνη) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε
αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
(Δ..Η.ΓΗ.. - δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ
δηαδηθαζία εγγξαθήο.
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ην
ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο
εμήο:
 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ
(Α.Φ.Μ.) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ
πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη
ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζηνηρείσλ ηεο
Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη
νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) αηηνχληαη
ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην
αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε
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απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο
Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ.
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη
ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο:
- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ
ειιεληθή.
- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο
κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη /
απνδεηθλχεηαη

ε

εγγξαθή

ηνπ

ζε

επαγγεικαηηθφ

ή

εκπνξηθφ

κεηξψν,

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή
(πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία.
 Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά
κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ πζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ.
 Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα
εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο
ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ.

Άξζξν 7
Γιώζζα ζύληαμεο ησλ πξνζθνξώλ
1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,
δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
2. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο
Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984.

3. Μέξνο ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ (π.ρ. θπιιάδηα κε πιήξε ηερληθά
ζηνηρεία ησλ πξνζθεξφκελσλ), κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε πξσηφηππε κνξθή ζε μέλε γιψζζα,
αιιά λα ζπλνδεχεηαη νπσζδήπνηε απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ωο
επίζεκεο κεηαθξάζεηο ραξαθηεξίδνληαη νη κεηαθξάζεηο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ην
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή απφ
εμνπζηνδνηεκέλα πξνο ηνχην πξφζσπα.

Άξζξν 8
Δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
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1. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά
καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο
δηθαηνινγεηηθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 θαη ηεο
αξηζκ. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΔΚ 2677 Β΄) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, φπσο αλαιπηηθά
πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
α) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζην δηαγσληζκφ ζε ρξεκαηηθφ πνζφ αξηζκεηηθψο θαη
νινγξάθσο ζε επξψ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο εθηφο Φ.Π.Α., κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, δειαδή δχν ρηιηάδεο ελελήληα επξψ
(2.090,00) επξψ γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα επηκεξίδεηαη ζε 860,00€ γηα
ηελ νκάδα Α θαη 1,.230,00€ γηα ηελ νκάδα Β.
β) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
i.

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε,

ii.

δσξνδνθία,

iii. απάηε,
iv. ηξνκνθξαηηθά

εγθιήκαηα

ή

εγθιήκαηα

ζπλδεφκελα

κε

ηξνκνθξαηηθέο

δξαζηεξηφηεηεο,
v.

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο,

vi. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ,
vii. γηα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα φπσο εηδηθφηεξα θαη αλαιπηηθά απηά
νξίδνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο, φηαλ ην
πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
Η ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο:
-

ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.),

-

ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.).
γ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο

αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά
ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
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Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε.
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο
δηαηάμεηο λφκνπ.
ε) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, φπνπ ν ελ
ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα δειψλεη φηη δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ςεπδψλ
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο νχηε έρεη
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
ζη) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη έρεη ιάβεη γλψζε
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε
απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λφκσλ θαη ηνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
δ) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο
αληηθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ εγγξάθσλ φηη:
ε) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο:
i.

Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ.
ζχζηαζεο, ηξνπνπνηήζεσλ θαηαζηαηηθνχ θαη γ) Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν ππάξρεη
δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.

ii.

Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν
δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ.

iii.

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα
πξνζθνκίζεη επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.

Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ
γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο
θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ
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κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ
απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα ππνβάιινπλ έλαξμε
επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ. Σα
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ζα ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε
ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ
εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί.
Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο,
κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, ηα νπνία ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα
απαξηζκεί θαη ζα ηα αληηζηνηρίδεη.
2. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
έλσζε. Η Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάιεη πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα
πεξηβιεζεί απφ ηελ αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη,
επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο
ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο
Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο
χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα
κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα
απνηειέζκαηά ηεο. Η δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα
κέιε εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν θνπέινπ, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο
θνπέινπ απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο
φξνπο ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα
ηνπ κέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη
λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.
3. Γηα λα δηαπηζησζεί ε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία, ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή
γεληθφηεξα θαηάζηαζή θαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ, απαηηνχληαη λα
ππνβιεζνχλ καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη δήισζε πεξί ηνπ
ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο
πνπ αθνξά εηδηθφηεξα ην ππφ πξνκήζεηα είδνο, θαηά ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο ηνπ έηνπο ηνπ
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δηαγσληζκνχ νηθνλνκηθέο ρξήζεηο. Δάλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ή αζθεί επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην ππφ πξνκήζεηα είδνο, θαηά ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ επηηξέπεη
ηελ έθδνζε, θαηά λφκν, ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ππνβάιιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο πνπ έρνπλ εθδνζεί
θαη ηα ζρεηηθά επίζεκα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηά ην δηάζηεκα απηφ.
β) Καηάινγν ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο ησλ ηξηψλ
ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη εηδηθφηεξα ηα είδε, νη πνζφηεηεο, θαζψο θαη νη παξαιήπηεο (δεκνζίνπ
ή ηδησηηθνχ ηνκέα). ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ δεκφζην ηνκέα, νη
παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηα νπνία ζα
αλαθέξεηαη θαη ε εκπξφζεζκε ή κε παξάδνζε ησλ εηδψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν
παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα
παξαζηαηηθά έγγξαθα πψιεζεο.
γ) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο.
δ) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα.
ε) Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο
ππεξεζίεο, πνπ λα βεβαηψλνπλ ηήξεζε νξηζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ ή πξνηχπσλ ησλ
πξντφλησλ (ISO θ.ι.π.).
ζη) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, πνπ ζα αλαθέξεηαη φηη ν ζπκκεηέρσλ ζα
θαιχςεη ηνλ Γήκν κε αληαιιαθηηθά ηνπιάρηζηνλ επί δέθα (10) έηε, αλ απηφ θξηζεί ζθφπηκν
απφ ην Γήκν.
δ) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, πνπ ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ
νρεκάησλ έηνηκσλ πξνο ιεηηνπξγία.
ε) Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνρξενχληαη λα αλαθέξνπλ ζηηο πξνζθνξέο
ηνπο ηελ ρψξα πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο ησλ νρεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ.
ζ) Ο πξνζθέξσλ πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην εξγνζηάζην, ζην νπνίν
ζα θαηαζθεπάζεη ηα πξνζθεξφκελα νρήκαηα, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
Δθφζνλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κεζνιαβνχλ δηάθνξεο θάζεηο
βηνκεραλνπνίεζεο, πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ην θαηά πεξίπησζε εξγνζηάζην
θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε δηακφξθσζε ηεο
ηηκήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο θάζεηο.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ
δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ή νιηθψο ησλ νρεκάησλ έρεη επηβιεζεί πνηλή
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α., πνπ ηζρχεη θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ είλαη ν ίδηνο
θαηαζθεπαζηήο νιηθά ή κεξηθά ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα
ηνλ ίδην φζν θαη γηα ηνλ θαηαζθεπαζηή.
Όια ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
4. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηζρχνπλ ηα εμήο γηα ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο:
i. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ
εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα
είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
ii. Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο
ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ
εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
iii. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο
θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα
ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη
ππνγξαθή).
iv. Οη δειψζεηο ρξεηάδεηαη νπσζδήπνηε λα έρνπλ ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ ππνγξάθνληνο
(νλνκαηεπψλπκν, νλνκαηεπψλπκα παηέξα θαη κεηέξαο, εκεξνκελία θαη ηφπν γέλλεζεο,
αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, ηειέθσλν, ηφπν θαη δηεχζπλζε θαηνηθίαο θιπ.), ψζηε λα είλαη
νξζέο θαη πιήξεηο ζε ζηνηρεία ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986.

Άξζξν 9
Εγγπήζεηο
1. Εγγύεζε ζπκκεηνρήο
α)

Καηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, νη
πξνζθέξνληεο νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ζηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ηεο νπνίαο ην πνζφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην δπν ηνηο
εθαηφ (2%) ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α., κε αλάινγε
ζηξνγγπινπνίεζε, δειαδή πνζνχ δχν ρηιηάδσλ ελελήληα επξψ

(2.090,00) γηα ην

ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη ζε 860,00€ γηα ηελ νκάδα Α θαη
1.230,00€ γηα ηελ νκάδα Β .
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β)

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο
θαιήο εθηέιεζεο. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο
κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο:
β1) πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
β2) αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ.

γ)

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ρξφλν ηζρχνο
πξνζθνξάο πνπ δεηά ε παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα, δειαδή
πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κήλεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο ιήγεη, ν Γήκνο θνπέινπ κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο, λα δεηά απφ ηνλ
πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο
ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.

δ)

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά
ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο ή παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο θαηά ηελ πξνζθνξά
ηνπ ή δελ πξνζθνκίζεη έγθαηξα ηα πξνβιεπφκελα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη έγθαηξα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

ε)

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.

ζη)

Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα, θαηά ηα αλσηέξσ, εγγχεζε
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δε ιακβάλνληαη ππφςε.

δ)

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε
κνξθή αξρείνπ .pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ ζε
έληππε κνξθή (πξσηφηππν), εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή
ππνβνιή.
2. Εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο

α)

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
θαη έρεη ηζρχ εμήληα (60) εξγάζηκεο εκέξεο. Αλ κέζα ζηηο 60 απηέο εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο δελ παξαδψζεη ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο ην
φρεκα ζα γίλεη θαζίδεζε ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ. ε πεξίπησζε απηφκαηεο
παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο παξαηείλεηαη απηφκαηα γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα παξάηαζεο. Πξηλ επηζηξαθεί ε εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο ν
πξνκεζεπηήο πξέπεη λα θαηαζέζεη ηελ εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο.

β)

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
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γ)

Η εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνκεζεηψλ
θαη

χζηεξα

απφ

ηελ

εθθαζάξηζε

ησλ

ηπρφλ

απαηηήζεσλ

απφ

ηνπο

δχν

ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή
ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ
αληηκεηψπηζε, θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.
δ)

Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδίδνληαη απφ
πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ
πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε
νηθνλνκηθφ θνξέα.

ε)

Οη εγγπήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα
αθφινπζα ζηνηρεία:
α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ

νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ) ηνπο φξνπο φηη:
- ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
- φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ
Γήκνπ θνπέινπ θαη
ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
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Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην φξγαλν πνπ ηηο εθδίδεη, πξέπεη
απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ φηη αλαθέξνπλ θαη νη εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, κε ηηο εμήο
δηαθνξνπνηήζεηο:
1.

Γελ απαηηείηαη αλαθνξά ζηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ.

2.

Θα αλαθέξνπλ ηα πξνο πξνζθνξά είδε πξνκήζεηαο.

3.

Όζνλ αθνξά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, απηφο ζα πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε
ζχκβαζε ν Γήκνο θνπέινπ ππνρξενχηαη ζηελ παξαιαβή, θαηά δχν (2) κήλεο.

ζη)

Ο Γήκνο θνπέινπ επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.
3. Εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
α) Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ πξνζθεξνκέλσλ νρεκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (ή δηαηήξεζεο), ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή, λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Λεηηνπξγίαο ην χςνο ηεο νπνίαο ζα
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην Φ.Π.Α. Γηα ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
εγγχεζεο επαξθέο απφζεκα αληαιιαθηηθψλ, ην νπνίν ζα αλαθεξζεί ζηελ πξνζθνξά, ε
πιεξφηεηα ηνπ νπνίνπ ζα αμηνινγεζεί.
β) Σα σο άλσ αλαθεξφκελα ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ‟ φιε ηελ πξνηεηλφκελε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο (ή δηαηήξεζεο) κε δαπάλεο ηνπ
πξνκεζεπηή θαη ν ΓΗΜΟ δε ζα επζχλεηαη γηα νπνηαδήπνηε βιάβε ησλ εηδψλ πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπο θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ
γηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Η εξγαζία ζα
πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο,
ηνπ βαζκνχ αθξίβεηαο πνπ απαηηεί ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θαη ηεο ζέζεο ή ηνπ ηξφπνπ
ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε απνδεδεηγκέλε παξάιεηςε ή ακέιεηα ηνπ πξνκεζεπηή λα θάλεη ηηο πην
πάλσ ελέξγεηεο, απηέο ζα ηηο θάλεη ν ΓΗΜΟ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξνκεζεπηή
ή ζα γίλνπλ κε άιιν ηξφπν πνπ ζα απνθαζίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
γ) Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δειψζεη κε ζαθή δέζκεπζε ηελ πξνηεηλφκελε δηάξθεηα
ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε νρήκαηνο, ηνλ ρξφλν αληαπφθξηζεο ζε
πεξίπησζε βιάβεο, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ δχν (2) εκεξψλ,
θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ζην δηάζηεκα απηφ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο
πνπ παξνπζηάδνληαη γηα service θαη επηζθεπέο θαηά πεξίπησζε, κε δήισζε, ηελ νπνία ζα
ζπκπεξηιάβεη ζηνλ επηκέξνπο (ππν)θάθειν ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ψζηε λα αμηνινγεζεί
απφ ην αξκφδην φξγαλν. Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ηθαλφηεηα γξήγνξεο αληαπφθξηζεο
ηνπ πξνζθέξνληα, εηδηθά ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηνλ επηκέξνπο
(ππν)θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ν ελ ηζρχεη πίλαθαο θαηάζηαζεο πξνζσπηθνχ ηνπ
πξνζθέξνληα απφ ηνλ νπνίν ζα πξνθχπηεη ηνπιάρηζηνλ έλαο κεραληθφο κε ηελ αληίζηνηρε
άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο φπσο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 πα.4 ηνπ λ
1599/1986 (ΦΔΚ Α'75),φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε ςεθηαθά, γηα ηελ χπαξμε
ηνπιάρηζηνλ ελφο ζπλεξγείνπ επηζθεπψλ , ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε εληφο δχν (2) εκεξψλ
απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε βιάβεο, λα ηελ απνθαηαζηήζεη. Δπίζεο ζα
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θαηαηεζεί ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf, δήισζε ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ δελ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο) πεξί επάξθεηαο θαη εκπεηξίαο ηνπ
πξνζθέξνληα ζηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ζηνλ πξνζθεξφκελν εμνπιηζκφ. Δπίζεο ζα
θαηαηεζεί ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf, αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ
ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε . ε πεξίπησζε
χπαξμεο εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή
αξρείνπ ηχπνπ pdf ηα παξαθάησ:
γ1) ην αληίζηνηρν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ζεσξεκέλν ησλ γλεζίσλ ησλ ππνγξαθψλ
γ2) ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ , ε νπνία ζα ππεξθαιχπηεη ηε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο
γ3) ζα πξέπεη επίζεο λα απνδεηθλχεηαη ε εκπεηξία ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζπλεξγείνπ ζηελ
επηζθεπή παξνκνίνπ εμνπιηζκνχ κέζσ ηνπιάρηζηνλ κίαο βεβαίσζεο νξζήο εθηέιεζεο.
4) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξνο, απφ ηνλ ρξφλν ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα νξίζεη ν
πξνκεζεπηήο ζηελ πξνζθνξά ηνπ ή φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, θαηά ηξεηο
(3) κήλεο.
Άξζξν 10
Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ
1. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ θαη λα
ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr,
πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε, ζην χζηεκα, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα
δηαθήξπμε, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αξηζκ. Π1/2390/16-10-2013 ππνπξγηθήο απφθαζεο.
2. Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:
α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή
Πξνζθνξά» θαη
β) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Όπνπ, σο (ππν)θάθεινο λνείηαη ε ζρεηηθή θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
3.

ηνλ

(ππν)θάθειν

«Γηθαηνινγεηηθά

πκκεηνρήο

-

Σερληθή

Πξνζθνξά»

πεξηιακβάλνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
θαη ζπγθεθξηκέλα:
α) Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο
(δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο).
β) Πιήξε πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ νρεκάησλ.
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ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα ηερληθά ζηνηρεία πξέπεη λα
ππνβάιινληαη μερσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο.
4. ηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δλδερφκελε εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί
ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
5. Η ηερληθή πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ
αξρείν, ζε κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ
πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη
λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν
πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ, νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά
αξρεία. Κάζε ππνςήθηνο πάξνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη κε ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, ην ζχλνιν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ, ησλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη ησλ ινηπψλ
δηαζθαιίζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο παξνχζεο.
6. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ηεο πξνζθνξάο ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf. ε πεξίπησζε κε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, δελ
ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά θαη απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
Πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ (απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή) ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, πιελ ησλ Φ.Δ.Κ., κε
δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ. Σα δηθαηνινγεηηθά ή ηα άιια ζηνηρεία ηνπ ππνθαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ
ειεθηξνληθή πξνζθνξά, αιιά απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζην Γήκν θνπέινπ εληφο ηεο
αλσηέξσ πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά - ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληαρζεί
απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα (πξνζθέξνληα) θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ
ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Ωο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη, ε εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο,
πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο, θηι.
Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Οη ηπρφλ
απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πνπ ππνγξάθνληαη
ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, δελ απαηηείηαη λα θέξνπλ ζρεηηθή
ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο.
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7. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ
εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε απηή ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα
είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
8. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε, ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο,
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
9. ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη
ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα
ην ζχλνιν ησλ πξνθεξπζζνκέλσλ εηδψλ πξνκήζεηαο ή γηα κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο. Όιεο
νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο,
ζπκπιεξψλνληαη νινγξάθσο επί πνηλή απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο
ζηελ πξνζθνξά δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα
ιάβνπλ ππφςε φηη ν αλάδνρνο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κέξηκλα αλαιακβάλεη ην θφζηνο θαη ηα
ηπρφλ έμνδα πνπ αθνξνχλ:


ηηο δαπάλεο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ηεο δηαθήξπμεο,



ηα έμνδα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, ηνπο θφξνπο θαη ηηο εθάζηνηε θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ
θαη ινηπέο θάζε θχζεο επηβαξχλζεηο.
10. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη

θάζε άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα
αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ
πξνζθνξψλ.
11. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε
αληίζεηε πεξίπησζε, ζηνλ (ππν)θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
ππνβάιιεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο .Η
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή
θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε
κνξθή .pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα
ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ
παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε
αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα
παξάγεη εθ λένπ ηνπ ειεθηξνληθφ αξρείν .pdf. Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη
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απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν
πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
12. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο,
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
13. Γελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε
απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζηνλ (ππν)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οκνίσο,
δελ αλαγλσξίδεηαη, δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ πζηέξσλ θαη νδεγεί ζε απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ (ππν)θαθέινπ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»), ε εθ παξαδξνκήο ππνβνιή
δηθαηνινγεηηθνχ ζπκκεηνρήο ή δηθαηνινγεηηθνχ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζηνλ ππνθάθειν
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
14. ρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ
απαηηνχκελσλ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο,
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014. Τπνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά
ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά
θσηναληίγξαθα θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε, εμεηάδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ Ν. 4250/2014. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη
ππνρξεσηηθά απφ ην Γήκν θνπέινπ δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα
εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή
ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη ππνβιήζεθαλ
αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε
πνηληθή δηάηαμε. ε θάζε παξφκνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή
άιιε πξάμε, αλαθαιείηαη ακέζσο.
15. Η θαηάξηηζε θαη ε ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, κε
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ. .
Η. ΓΗ. .) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
θαηαιεθηηθήο γηα ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα.
16. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο αξηζκ. Π1/2390/16-10-2013 ππνπξγηθήο
απφθαζεο.
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17. Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ή πεξηέιζνπλ ζην Γήκν θνπέινπ
απνθιεηζηηθά ζε έληππε κνξθή (γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηάζεζε
ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα) δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνπο
απνζηνιείο ηνπο.
18. Απαηηνχκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε γηα πξνζθφκηζε ζε έληππε κνξθή
ζηνηρεία, ηα νπνία ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζην Γήκν θνπέινπ κεηά ηελ θαζνξηδφκελε
πξνζεζκία, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκα θαηαηεζέληα θαη νδεγνχλ ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
19. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο.
Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ
δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ , ε
Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή
δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή
πξνζθνξά) πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη
κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο
πξφζθιεζεο. Η δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο
πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο
δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη
ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο,
ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ
εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ
ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014, κεηαθξάζεσλ θαη
ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο
πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ
ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ
αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.
20. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ

ραξαθηήξα,

ελδερφκελε

γλσζηνπνίεζε

ησλ

νπνίσλ

ζηνπο

άιινπο

δηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ πξνζθέξνληνο, ηδίσο αλ ηα ζηνηρεία
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απηά αθνξνχλ ζηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ
πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζεκαίλεη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε αληίζεηε
πεξίπησζε,

δχλαηαη

λα

ιακβάλνπλ

γλψζε

απηψλ

ησλ

πιεξνθνξηψλ

νη

ινηπνί

δηαγσληδφκελνη. Απφ ην ζχζηεκα παξέρεηαη ε ζρεηηθή επηινγή γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο
εκπηζηεπηηθφηεηαο θαηά ηελ ειεθηξνληθή επηζχλαςε ησλ αξρείσλ ζηνπο ππν(θαθέινπο) ηεο
πξνζθνξάο. Η Τπεξεζία δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ έρνπλ δηαβηβάζεη νη
πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο.

Άξζξν 11
Δηεπθξηλίζεηο επί ηεο πξνζθόκηζεο δηθαηνινγεηηθώλ ηνπ Δηαγσληζκνύ
1 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ (ππν)θαθέινπ κε ηελ έλδεημε
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 10 λα πξνζθνκηζζνχλ ζην Γήκν θνπέινπ, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ
απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο, κε πνηλή απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο,
ζα πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ αλαθέξνληαη
αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία.
2. Σα θαηά πεξίπησζε πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, φπσο
πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, ζα ππνβιεζνχλ ζην Γήκν θνπέινπ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν
εληαίν θπξίσο θάθειν,φπνπ έμσ απ‟ απηφλ ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο κε θεθαιαία
γξάκκαηα:
α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.
γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν
αξηζκφο ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).
ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία
φισλ ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
Δλδεηθηηθά, ν εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θπξίσο θάθεινο ζα θέξεη εμσηεξηθά ηηο παξαθάησ
ελδείμεηο:






ΠΡΟΦΟΡΑ
Τπεξεζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ: Γήκνο θνπέινπ
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ No: ………/…………. (αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ, ε απφθαζε έγθξηζεο
ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ή άιιν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα αλαθνξάο ηεο δηαθήξπμεο)
Γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα: «Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ» Γήκνπ
θνπέινπ
Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
ηνηρεία Απνζηνιέα (Πξνζθέξνληνο):
• επσλπκία,
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• δηεχζπλζε,
• αξηζκφο ηειεθψλνπ,
• αξηζκφο ηειενκνηνηππίαο (fax),
• ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail)
«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΥΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ
ΣΟΤΠΑΡΑΛΗΠΣΗ - ΝΑ ΑΝΟΙΥΣΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ»

Άξζξν 12
Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
1. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζην δηαγσληζκφ ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Η δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα παξαηαζεί κέζσ ηνπ πζηήκαηνο,
εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ην Γήκν θνπέινπ πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, θαη θαη' αλψηαην φξην
ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δάλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο
ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο θνπέινπ απεπζχλεη εξψηεκα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, αλ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ ζρεηηθά κέζα ζε
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο εηδνπνίεζεο ζε απηνχο θαη
ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, νθείινπλ λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ γηα ηελ ηπρφλ παξάηαζε. Οη
λέεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή ζην Γήκν θνπέινπ
εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπο. Γηα ηνπο
δηαγσληδφκελνπο πνπ απνδέρνληαη ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο
δεζκεχνπλ γηα ην παξαπάλσ απηφ δηάζηεκα. Μεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ
νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, καηαηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, εθηφο αλ ν Γήκνο θνπέινπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ
δεζκεχεη, φκσο, κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.
4. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά
ηελ θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο
απνζπξζεί, ν πξνζθέξσλ ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:


έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε,



θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή
δηθαζηηθή ελέξγεηα.
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Άξζξν 13
Ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο
Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, θαζψο θαη φζεο
αλαθέξνληαη ζε κέξνο ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ησλ πξνο παξνρή εηδψλ ηεο
πξνκήζεηαο.

Άξζξν 14
Ερεκύζεηα - πξόζβαζε ζηα έγγξαθα
1. Ο Γήκνο θνπέινπ δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηηο
νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ
ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ.
2. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο,
ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά
φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
3. Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο,
ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο.
4. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Π.Γ.
28/2015. Δηδηθφηεξα, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη ην
δηθαίσκα, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα ιακβάλεη γλψζε ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ.
Ωο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννχληαη φζα ζπληάζζνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, φπσο
εθζέζεηο,

κειέηεο,

πξαθηηθά,

ζηαηηζηηθά

ζηνηρεία,

εγθχθιηεο

νδεγίεο,

απαληήζεηο,

γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο.
5. Όπνηνο έρεη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ δηθαηνχηαη, χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα
ιακβάλεη γλψζε ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη είλαη
ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ, ε νπνία εθθξεκεί ζε απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο. Σν
δηθαίσκα δελ πθίζηαηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην έγγξαθν αθνξά ηελ ηδησηηθή ή νηθνγελεηαθή
δσή ηξίηνπ, ή αλ παξαβιάπηεηαη απφξξεην πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.
Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα αζθείηαη:
α) κε κειέηε ηνπ εγγξάθνπ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θνπέινπ ή
β) κε ρνξήγεζε αληηγξάθνπ, εθηφο αλ ε αλαπαξαγσγή ηνπ κπνξεί λα βιάςεη ην
πξσηφηππν. Η ζρεηηθή δαπάλε αλαπαξαγσγήο βαξχλεη ηνλ αηηνχληα.
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Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γίλεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο ηπρφλ δηθαησκάησλ
πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο.
6. Δληφο είθνζη (20) εκεξψλ, ε ππεξεζία ππνρξενχηαη λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηνχληα ηα
δεηνχκελα έγγξαθα ή αηηηνινγεκέλα λα απνξξίςεη ηε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ.

Άξζξν 15
Ελζηάζεηο πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο
1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη κόλν ειεθηξνληθά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ
έγγξαθν ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf, ην νπνίν θέξεη ςεθηαθή ππνγξαθή.
2. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο:
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν θνπέινπ, κέρξη πέληε (5)
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο
πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη
νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θνπέινπ,
θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο. Η απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα
«ΓΙΑΤΓΔΙΑ» θαη νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο
θξνληίδα.
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Η
έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ,
εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο,
ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή.
3.

Δλζηάζεηο

πνπ

ππνβάιινληαη

γηα

νπνηνπζδήπνηε

άιινπο

απφ

ηνπο

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.
4. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ
θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή
ζην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.
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Άξζξν 16
Πξνζθεξόκελε ηηκή
1. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ε πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα
αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζε επξψ αξηζκεηηθά αλά είδνο πξνκήζεηαο, θαζψο θαη
αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ή ηηο νκάδεο Α,Β ή Γ γηα
ηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.
2. Η ηηκή ησλ παξερνκέλσλ εηδψλ δίλεηαη αλά κνλάδα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη
ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ησλ παξερνκέλσλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
3. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο.
5. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο,
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο χζηεξα
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νξγάλνπ.
7. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ αξηζκεηηθά θαη
νινγξάθσο θαη ζα δίδνληαη σο εμήο:
α) Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ.Π.Α.
β) Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο % ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. Η ηηκή κε
θξαηήζεηο θαη ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
8. H ηηκή ζα δίλεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηε κνλάδα θάζε είδνπο ρσξηζηά.
9. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία
απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
10. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή κεγαιχηεξε απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
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Άξζξν 17
Σξόπνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ – Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
1. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηελ
απαηηνχκελε απφ ην ζχζηεκα δηαδηθαζία, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ

θαη

αμηνιφγεζεο

ησλ

απνηειεζκάησλ

απηνχ

(Δπηηξνπή

Γηελέξγεηαο

Γηαγσληζκνχ - Δ.Γ.Γ.), εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ
αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
2. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηέζζεξηο (4)
εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ζε
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γήκν θνπέινπ.
3. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ
ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Οη
ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο, κεηά ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ
(ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην
δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ
«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.

Άξζξν 18
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ-Δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο
1. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα
νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ (άξζξν 100 ηνπ Ν. 4412/2016), φπσο εηδηθφηεξα
αλαιχεηαη παξαθάησ.
2. Σέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ, ζηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά νη (ππν)θάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή
Πξνζθνξά» κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ
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θνπέινπ, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα
ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα ηελ απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη
κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε, πνπ παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.
3. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ παξαιακβάλεη ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο
κε ηα ηπρφλ επηκέξνπο απαηηνχκελα ζε έληππε κνξθή δηθαηνινγεηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ηα
νπνία έρνπλ θαηαηεζεί ζην δήκν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο. Η επηηξνπή απνζθξαγίδεη ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ηνπο ππνθαθέινπο κε
ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθήο Πξνζθνξάο». Οη ππνθάθεινη κε ηελ
έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» δελ απνζθξαγίδνληαη.
4. Μεηά θαη ηελ σο άλσ απνζθξάγηζε, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε φζσλ
έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο, ζε πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο δηθαηνινγεηηθψλ - ηερληθψλ
πξνζθνξψλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο. ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή ειέγρεη ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ
λνκηκφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηε ζπκθσλία απηψλ κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο / απαηηήζεηο ηεο πξνκήζεηαο.
5. Καηά ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο
ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην Γήκν θνπέινπ, κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ αηηήκαηα ειεθηξνληθά,
κέζσ ηεο παξερφκελεο απφ ην ζχζηεκα εθαξκνγήο, ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχο

θνξείο,

γηα

παξνρή

δηεπθξηλίζεσλ

ή

ζπκπιεξψζεσλ

επί

λνκίκσο

ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί
θνξείο ππνρξενχληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, λα παξέρνπλ
ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θαηά πεξίπησζε εγγξάθσο (αλ δεηεζεί) ηηο
δεηνχκελεο δηεπθξηλίζεηο - ζπκπιεξψζεηο εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη.
6. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ε Δπηηξνπή
ειέγρεη ηνπο θαθέινπο ηερληθήο πξνζθνξάο απηψλ πνπ δελ απνθιείνληαη κε βάζε ηνλ έιεγρν
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. ε επφκελεο ζπλερφκελεο θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, ε
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ ηθαλνπνηνχλ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη
ζα θαηαρσξήζεη, ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ραξαθηεξίδεη απνξξηπηέεο,
αλαιχνληαο, γηα θάζε κία απφ απηέο, ηνπο αθξηβείο ιφγνπο απφξξηςεο.
7. ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε
ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα ζεκεηψλεη ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ
ζπζηήκαηνο κε ηελ έλδεημε «Δκπηζηεπηηθφ». ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα κπνξνχλ λα
ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη νη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο. Η έλλνηα ηεο
πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ, πνπ
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θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, φπσο αλαιχεηαη
ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο.
8. Με ην πξαθηηθφ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνηείλεη ηνλ απνθιεηζκφ πεξηπηψζεσλ
παξαβίαζεο ησλ φξσλ ή έιιεηςεο δηθαηνινγεηηθψλ, ραξαθηεξίδεη πνηεο πξνζθνξέο θξίλνληαη
«ηππηθά απνδεθηέο ή κε» θαη ην πξαθηηθφ απνζηέιιεηαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα (κε ρξήζε
ηνπ ζπζηήκαηνο) ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
9. Η εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά πξνο ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο πεξί ηεο απνδνρήο ή κε ηεο
έλζηαζεο.
10. Γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή
πξνζθνξά), θαηά ην αλσηέξσ ζηάδην, νξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ε εκεξνκελία
θαη ψξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη απνζηέιιεηαη
ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα (κε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα ηελ θαζνξηζζείζα
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ. ηελ θαζνξηζζείζα σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ε αξκφδηα επηηξνπή
πξνβαίλεη ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη
νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε γηα ελεκέξσζε ζην πεξηερφκελν απηψλ. Γηα
ηελ απνζθξάγηζε νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ
παξάγεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε απνζθξάγηζε ησλ
θπζηθψλ θαθέισλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ.
11. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κε
ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο, αμηνινγεί ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη φζεο θξηζνχλ
παξαδεθηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. Γεδνκέλνπ φηη γηα ηελ ηειηθή
επηινγή ηνπ αλαδφρνπ θξηηήξην είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, εθφζνλ ηα πξνζθεξφκελα είδε είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο, ε Δπηηξνπή θαηαηάζζεη ηνπο πξνζθέξνληεο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο ζχκθσλα κε ηε
βαζκνιφγεζε πνπ έρεη ν θαζέλαο. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο:
Η πξψηε νκάδα [Α] πεξηέρεη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζηνηρεία ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, πνηφηεηαο, ηερληθή αμία θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πιηθψλ, ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο πξνκήζεηα είδνπο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο.
Η δεχηεξε νκάδα [Β] πεξηέρεη θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ζηνηρεία ηερληθήο ππνζηήξημεο,
ρξφλνπ παξάδνζεο, εμππεξέηεζεο [ζέξβηο] θαη αληαιιαθηηθψλ, εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
θ.ι.π.
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο γηα ηελ Α‟ νκάδα νξίδεηαη ζε 70% θαη γηα ηελ Β‟ νκάδα ζε 30%.
Σν άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ησλ θξηηεξίσλ θάζε νκάδαο είλαη 50 φηαλ θαιχπηνληαη
αθξηβψο νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 60
[+10=20%Υ50] θαη πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ αχμεζε φισλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
νκάδαο, φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.
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Η παξαπάλσ βαζκνινγία κεηψλεηαη κέρξη 40 [-10 =20%Υ50] θαη πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ
κείσζε φισλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηεο νκάδαο, φηαλ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο νη
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά έρεη θξηζεί απνδεθηή.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία [Β] θάζε νκάδαο ζηαζκίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηεο
νκάδαο θαη ν γεληθφο βαζκφο [ΓΒ] θάζε πξνζθνξάο πξνθχπηεη ζαλ άζξνηζκα ησλ
ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ
ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη γηα θάζε απνδεθηή πξνζθνξά ν ιφγνο ησλ ζηαζκηζκέλσλ
πξνζθνξψλ, πξνο ηελ αληίζηνηρε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ.
πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κεγαιχηεξν ιφγν, ηνπ
αζξνίζκαηνο ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ, πξνο ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο ζηαζκίδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή βαξχηεηαο
σο θάησζη:
ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΩΝ
Α! 0.7 Υ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΑ Α = ηαζκηζκέλνο βαζκφο
Β! 0.3 Υ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΑ Β = ηαζκηζκέλνο βαζκφο
Α!

+

Β!

ΑΘΡΟΙΜΑ

ΤΝΟΛΙΚΗ

ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Α...Β.)

πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ιφγν αζξνίζκαηνο
ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ πξνο ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ηε κεγαιχηεξε
αλνηγκέλε ηηκή.
ΑΝΗΓΜΔΝΗ ΣΙΜΗ = Α...Β / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ.
Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Αληίζεηα δελ απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο εάλ νη παξνπζηαδφκελεο απνθιίζεηο θξίλνληαη σο
επνπζηψδεηο.
12. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν Γήκνο θνπέινπ
εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε
(«πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4250/2014 ησλ αθφινπζσλ
δηθαηνινγεηηθψλ:


Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ
ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα
πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα
επηζπλάπηεη ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή .pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ
θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο.
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Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο
νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο
ηφζν γηα ηα κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.



Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε
δηαδηθαζία.



Πηζηνπνηεηηθά

φισλ

ησλ

νξγαληζκψλ

θνηλσληθήο

αζθάιηζεο

(αζθαιηζηηθέο

ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη
ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά
είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.


Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο (θνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ

εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη,
απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε:
Πηζηνπνηεηηθά

φισλ

ησλ

νξγαληζκψλ

θνηλσληθήο

αζθάιηζεο

(αζθαιηζηηθέο

ελεκεξφηεηεο), απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο
νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη
μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
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Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ
Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ
ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο

θαη γηα φιν

ην

απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ.
Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα
πξνζθνκίζνπλ αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο.
Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο
πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο
αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ) θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπ.
Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο.
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά
πνπ ππoβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα
ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016 είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ Ν. 4412/2016 ν πξνζσξηλφο
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά , ρσξίο λα ιακβάλεηαη
ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληα πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.
Η ππνβνιή ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά, κε
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ. .
Η. ΓΗ. .) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Δπίζεο, πξνζθνκίδνληαη
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ζε θπζηθή κνξθή κε πνηλή απνθιεηζκνύ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, εληφο ηξηψλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξψλ (απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή) ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ θνπέινπ.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε
πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ πξνο ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
σο εθπηψηνπ, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο, είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο.
13. ηε ζπλέρεηα, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθδίδεη ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Η απφθαζε αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην χζηεκα ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ζρεηηθή ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε (κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο) κε ρξήζε ηνπ
πζηήκαηνο, απνζηέιιεηαη κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο, γηα ελεκέξσζε.
14. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
αμηνιφγεζεο.
15. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο,
νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
16. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γήκνπ θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα
έιεγρν λνκηκφηεηαο. Η απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη
κεηά ηελ πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ
ζπκθσλεί θαη ν κεηνδφηεο.

Άξζξν 19ν
Υξόλνο θαη ηξόπνο πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνηθηή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, έρνπλ
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα πνπ παξάγνληαη ζην χζηεκα κε ηνλ ηξφπν θαη ζην ρξφλν πνπ
νξίδεηαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε θείκελεο δηαηάμεηο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2690/1999, ησλ δηαηάμεσλ γηα ην ειεθηξνληθφ δεκφζην
έγγξαθν (αξηζκ. ΤΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Τπνπξγηθή Απφθαζε) θαη ηεο πεξίπησζεο
(β) ηεο παξ. 2ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4155/2013.

Άξζξν 20
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Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνύ
Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο
πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:
α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο ή
κεγαιχηεξε θαηά 15% πνπ πξνζθέξεη ν πάξνρνο.
β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.

Άξζξν 21
Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο
1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ
αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. Ο Γήκνο θνπέινπ θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε
θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε
θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί
απνδείμεη.
2. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν
Γήκνο θνπέινπ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. Σα έλλνκα
απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη
εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο:
α) παξέιζεη άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ,
β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν
ηειεπηαίνο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016,
δειαδή απηά πνπ κε ππεχζπλε δήισζε δεζκεχζεθε λα πξνζθνκίζεη εθφζνλ αλαθεξπρζεί
πξνζσξηλφο αλάδνρνο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.
3. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ν
Γήκνο θνπέινπ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο.
4. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ θνπέινπ ε εγγχεζε
ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο
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επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.

Άξζξν 22
ύκβαζε
1. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε. Η ζχκβαζε ζπληάζζεηαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ησλ ηεπρψλ
πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε απνδεθηή απφ ην Γήκν
θνπέινπ, θαζψο θαη ηηο ηπρνχζεο ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα
κέξε έγηλαλ απνδεθηέο. Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία θαη πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
-

Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

-

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε.

-

Σα πξνο παξνρή είδε πξνκήζεηαο θαη ηηο πνζφηεηεο απηψλ.

-

Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή.

-

Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο παξνρή εηδψλ πξνκήζεηαο.

-

Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.

-

Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο.

-

Σνλ ηξφπν παξαιαβήο.

-

Σνλ ηξφπν πιεξσκήο.

-

Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ.

-

Σνλ ηξφπν επίιπζεο ησλ ηπρφλ δηαθνξψλ.

-

Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο.
2. Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Αληηδήκαξρν. Σν

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζα παξακείλεη αλαιινίσην θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο. Η ζχκβαζε
ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ ζπκθσλήζνπλ θαη ηα
δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο.
3. Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζζεθε φηαλ:
α) Έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα.
β) Έρεη παξαιεθζεί νξηζηηθά (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.
γ) Έρεη γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ
επηβιεζεί ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
δ) Έρνπλ εθπιεξσζεί θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κέξε θαη έρνπλ απνδεζκεπηεί νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα
πξνβιεπφκελα.
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4. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη
παξαιαβήο, εθφζνλ ε αμία ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ
(10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.
5. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν.
4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 23
Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο πξνκεζεηώλ
1. Η παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο δηελεξγείηαη
απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Η παξαπάλσ ππεξεζία εηζεγείηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ
επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο.
2. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κπνξεί, κε απφθαζή ηεο, λα νξίδεη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο.
Με ηελ ίδηα απφθαζε, κπνξεί λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ζηνπο νπνίνπο
αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε
απηή ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο.
3. Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ επφπηε, ν Γήκνο θνπέινπ κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε
νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
4. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κπνξεί ε ζπλνιηθή
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα παξαηείλεηαη κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ
αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά
δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε
ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί έγθαηξα αίηεκα παξάηαζεο ή αλ ιήμεη
ε ηπρφλ παξαηαζείζα δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα
ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.

ΆΡΘΡΟ 24
Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο νρεκάησλ
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1. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα νρεκάησλ νξίδεηαη ζε εμήληα (60)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο (2 κήλεο).
2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηα ππφ πξνκήζεηα νρήκαηα

κέζα ζηα

ρξνληθά φξηα θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε.
3. Η παξαιαβή ησλ νρεκάησλ, ε δηαδηθαζία παξαιαβήο απηψλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο, γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
216-221 ηνπ Ν. 4412/2016.
4. Η παξαιαβή ησλ νρεκάησλ γίλεηαη απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη
παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, σο νξγαλσηηθή κνλάδα ηνπ Γήκνπ θνπέινπ. Καηά ηε
δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε
ζχκβαζε θαη κπνξεί λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.
5. Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη ηα παξερφκελα νρήκαηα ή θαη ηα παξαδνηέα
δελ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν
πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο
φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ νρεκάησλ ή θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη
ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.
6. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ
παξερφκελσλ νρεκάησλ ή θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία
ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο
απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ
νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ νρεκάησλ ή θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα
ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ
απφθαζε.
7. Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ
ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη
ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.
8. Αλεμάξηεηα απφ ηελ απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή
ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Η παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη
ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα
ζρεηηθά πξσηφθνιια. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ
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νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή
παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
9. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ
νρεκάησλ ή θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο, κπνξεί λα
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ή θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ν πάξνρνο ησλ εηδψλ ζεσξείηαη σο
εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο πνηληθέο ξήηξεο, ιφγσ εθπξφζεζκεο
παξάδνζεο.
10. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα νρήκαηα ή θαη ηα παξαδνηέα πνπ
απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή
δηάξθεηαο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο.
11. Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ πιήξε ζην Γήκν θνπέινπ κε άδεηα θαη πηλαθίδεο
θπθινθνξίαο, ζε ρψξν πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. Θα θέξνπλ
βηβιίν νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη εγρεηξίδην αληαιιαθηηθψλ
εηθνλνγξαθεκέλν, θαξκαθείν, ξεδέξβα, ηξίγσλν αλαγθαζηηθήο ζηάζκεπζεο θαη ζεηξά
απαξαίηεησλ εξγαιείσλ γηα κηθξνεπηζθεπέο. Δπίζεο ζα θέξνπλ φια ηα απαξαίηεηα απφ ηνλ
ΚΟΚ ζπζηήκαηα. Ορήκαηα θαη ππεξθαηαζθεπέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα ζπζηήκαηα,
κεραληζκνχο, δηαηάμεηο , φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία (CE).πγρξφλσο
ζα ππνδεηρζεί απφ ηνλ αλάδνρν ζε αξκνδίνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο
ηνπο. Σα νρήκαηα ζα παξαδνζνχλ έηνηκα (πιήξε) γηα ιεηηνπξγία.
12. Σα πξνο παξάδνζε νρήκαηα πξέπεη λα είλαη αθξηβψο ίδηα κε απηά πνπ
πξνζθέξζεθαλ, αμηνινγήζεθαλ θαη πξνηηκήζεθαλ απφ ην δήκν, ζηελ πνηφηεηα, πνζφηεηα
θαη ηηκή, πνπ απνθαζίζζεθε κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε
ζπλαθζείζα ζχκβαζε.
13.Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηνλ εμνπιηζκφ θαηλνχξγην θαη
ζπλνδεπφκελν απφ φ,ηη άιιν απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
14. Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ παξαιαβή ησλ
νρεκάησλ, έηνηκσλ πξνο θπθινθνξία , γηα ηα νπνία ζα ππάξμεη δνθηκαζηηθή πεξίνδνο –
πξαθηηθή δνθηκαζία. Σα νρήκαηα θαηά ηελ παξαιαβή ηνπο πξνο θπθινθνξία, ζα θέξνπλ:
ήκαλζε CE (CE Mark), γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. „Έγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ απφ
ηνλ αξκφδην θνξέα-εγρεηξίδηα ζχκθσλα κε ην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
Με ηελ ιήμε ηνπ σο άλσ δηαζηήκαηνο θαη αθνχ ε Δπηηξνπή βεβαησζεί φηη ν εμνπιηζκφο
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αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη
είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, κεηά απφ ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη
ιεηηνπξγία ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ή /θαη δνθηκέο, ζα γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ
θαη ζα ζπληαρζεί ην νξηζηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο.
15. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα ηνπνζεηήζεη ηηο απαξαίηεηεο επηγξαθέο θαη
άιια δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ν ΓΗΜΟ.
16. Σν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κπνξεί λα κεησζεί, δελ κπνξεί
φκσο λα πινπνηεζεί κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξίδεηαη ζηελ ζχκβαζε, παξά κφλν κε ηελ
ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Γεληθφηεξα, νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε ηελ ζχκθσλε γλψκε Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη
Αλαδφρνπ. Παξαιαβή δε ζα γίλεη δεθηή αλ ηα πξνζθεξφκελα είδε δελ είλαη ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ηχπνπ θαη δελ παξέρεηαη ε απαηηνχκελε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε έγγξαθε
δήισζε αλάιεςεο δέζκεπζεο γηα δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ ζην ΓΗΜΟ.

ΆΡΘΡΟ 25
Πνηληθέο ξήηξεο
1. Αλ ηα είδε παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε,
κπνξεί λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην
50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ εηδψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο
Φ.Π.Α. επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο
απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλ ηα είδε πνπ
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα
θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο
έρεη εθηειεζηεί πιήξσο.
2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ. Η επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα
θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Ο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε έγγξαθε
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο
πξνκήζεηαο ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην, ηνλ νπνίν δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. ε
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θάζε πεξίπησζε, ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο, θέξεη
απνθιεηζηηθά ν Αλάδνρνο.
3. Πεξαηηέξσ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα ηεχρε ηεο Γεληθήο πγγξαθήο
Τπνρξεψζεσλ ησλ κειεηψλ.

ΑΡΘΡΟ 26
Σξόπνο Πιεξσκήο
1. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ζε επξψ, κε ηελ εμφθιεζε
ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή απηψλ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε
ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ πψιεζεο ηνπ πξνκεζεπηή. Η πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ ζηνλ
πξνκεζεπηή γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή φισλ ησλ απαξαηηήησλ γηα ηελ πιεξσκή
δηθαηνινγεηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί, ζχκθσλα
κε ηνλ λφκν, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Ο
αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θφξνπο, ηέιε θαη
θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ.
2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο εθηειεί νξζά, ζχλλνκα θαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ, εθδίδεη ηηκνιφγην πψιεζεο, γηα ηα παξερφκελα είδε πνπ έρεη πξνκεζεχζεη
θαη παξαιάβεη ε αξκφδηα επηηξνπήο παξαιαβήο θαη έρεη εθδψζεη γηα ην ιφγν απηφ ην
αληίζηνηρν πξσηφθνιιν παξαιαβήο .
3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ θνπέινπ.
4. Πεξαηηέξσ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο ηεο Γεληθήο πγγξαθήο
Τπνρξεψζεσλ ηεο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 27
Επίιπζε δηαθνξώλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο
1. Γηα θάζε πξάμε ηνπ Γήκνπ θνπέινπ, γηα ηελ νπνία ν αλάδνρνο θξίλεη φηη είλαη
βιαπηηθή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη ν αλάδνρνο, φηαλ ν Γήκνο θνπέινπ κέζα ζε αλαηξεπηηθή
πξνζεζκία ελφο (1) κελφο, δελ απνθαίλεηαη κε πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Η έλζηαζε
αζθείηαη θαη θαηαηίζεηαη ζην Γήκν θνπέινπ κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ζηνλ αλάδνρν ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο.
2. Δθφζνλ ν αλάδνρνο δελ ηθαλνπνηεζεί απφ ηελ πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θνπέινπ ή απηφ ηελ απνξξίςεη ζησπειά, δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ζην πληνληζηή ηεο
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
227 ηνπ Ν. 3852/2010.
3. Κάζε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηνπ Γήκνπ θνπέινπ ή ηνπ Γήκνπ θνπέινπ
θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ δελ ζηεξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο αξκνδίαο αξρήο θαη γηα ηελ νπνία
έγηλε πξνζθπγή ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, παξαγξάθεηαη, αλ θαηά ην δηάζηεκα ηεο επηδηθίαο
πέξαζε δηεηία ρσξίο λα δηαθνπεί ε παξαγξαθή.

ΑΡΘΡΟ 28
Λνηπέο εγγπήζεηο
1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί φηη ηα πξνζθεξφκελα
είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
2. Ο Γήκνο θνπέινπ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη φηαλ
δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ παξφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 29
Καλόλεο Δεκνζηόηεηαο ηεο Δηαθήξπμεο - Κξαηήζεηο
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα θνπέινπ θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ θνπέινπ: www.skopelos.gov.gr.
2. Η πεξίιεςε ηεο παξνχζεο λα αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα «δηαχγεηα», λα
θαηαρσξεζεί ζην Κ.Η.Μ.ΓΗ.., λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο θαη λα δεκνζηεπζεί ζην «ηεχρνο δηαθεξχμεσλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, θαζψο θαη κηα θνξά ζηηο εθεκεξίδεο:
α) «ΗΜΔΡΗΙΑ»,
β) «ΓΗΜΟΠΡΑΙΑΚΗ» θαη
γ) «ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ».
3. Όια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξεζνχλ θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε
http://www.skopelos.gov.gr.
4. Η δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..:
http://www.promitheus.gov.gr.
5. Σνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ
Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ε δαπάλε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο,
αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ
πξψην ινγαξηαζκφ ηνπ.
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6. Γηα φηη δελ πξνβιέθζεθε ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηνπ Ν.
3463/2006.
Η ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

ΜΑΥΗ
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