ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
ΔΘΜΟΣ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΑΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 54/2013

ΡΟΚΗΥΞΗ
Δθμόςιου ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ ςυμφερότερθ προςφορά για τθν προμικεια και τθν πενταετι ςυντιρθςθ, δφο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4 με μονή
καμπίνα, ενόσ(1) φορτηγοφ οχήματοσ 4*4 με extra καμπίνα και ενόσ(1) φορτηγοφ οχήματοσ
4*4 με διπλή καμπίνα, με απλή χρηματοδοτική μίςθωςη (financial leasing), για πζντε (5) ζτθ
με δικαίωμα αγοράσ των ειδϊν.
Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τθσ υπϋ αρικμ. 11389/93 Απόφαςθσ Υπ. Εςωτερικϊν ¨Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν
Ο.Τ.Α. (ΕΚΡΟΤΑ)¨.
2. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ– Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ».
3. Των άρκρων 193 παρ. 1 κϋ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων¨.
4. Του άρκρου 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95 ¨Ρρομικειεσ του δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων¨.
5. Του Ρ.Δ. 60/07 ‘Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ
2004/18/ΕΚ, περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ επιτροπισ και τθν
οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου
2005’.
6. Του Ν. 1665/86 ¨Συμβάςεισ Χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ¨, όπωσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν με τισ διατάξεισ του Ν. 2367/95 ¨Νζοι χρθματοπιςτωτικοί κεςμοί και άλλεσ διατάξεισ¨.
7. Του αρκρ.8 του Ν. 2741/99 ¨Ενιαίοσ φορζασ ελζγχου τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ¨.
8. Του Ν. 2522/97 Δικαςτικι προςταςία κατά το ςτάδιο που προθγείται τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων Δθμοςίων Ζργων, Κρατικϊν Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν¨.
9. Του Ν. 3310/05 ¨Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων¨, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν.
3414/05 ¨τροποποίθςθ του Ν. 3310/05.
10. Του ν. 2238/94, άρκρο 55 παρ. 1 ςτϋ , όπωσ ιςχφει.
11. Του Ρ.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».

1-19

12. Τθν αρικ.Ρ1/2128/5-11-2013 Απόφαςθ του Υπ. Ανάπτυξθσ περί « Εγκρίςεισ (εντάξειστροποποιιςεισ) ςτο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν ζτουσ 2013».
13. Τισ προβλεπόμενεσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2013, που αφοροφν τθν ετιςια
χρθματοδοτικι μίςκωςθ.
14. Τθν αρικ.19666/04-12-2013(AΔΑ: ΒΛ08Ο1Υ-Α9Τ) απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ περί «Ζγκριςθσ άδειασ προμικειασ οχθμάτων του Διμου Ραρανεςτίου».
15. Tθν υπ’ αρικμ. 186/2013 απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Ραρανεςτίου για τθν ζγκριςθ
τθσ προμικειασ(ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΞΘ-1Δ9).
16. Το υπ’ αρικμ. 27967/3-12-2013 ζγγραφο του Υπουργείου Οικονομικϊν του Αϋ Τελωνείου
Ειςαγωγϊν–Εξαγωγϊν Θεςςαλονίκθσ περί μθ διάκεςθσ οχιματοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν
του διαγωνιςμοφ ςτθν αποκικθ του Τελωνείου.
ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΘΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν ςυμφερότερθ προςφορά, για τθν προμικεια και τθν πενταετι ςυντιρθςθ δφο(2) φορτηγών οχημάτων 4*4 με μονή
καμπίνα, ενόσ(1) φορτηγοφ οχήματοσ 4*4 με extra καμπίνα και ενόσ(1) φορτηγοφ οχήματοσ
4*4 με διπλή καμπίνα, με απλι χρθματοδοτικι μίςκωςθ (financial leasing), με καταβολι τριμθνιαίων δόςεων για πζντε (5) ζτθ και με δικαίωμα αγοράσ των ειδϊν, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 99.000,00 ευρϊ (με ΦΡΑ) και κα διενεργθκεί με τουσ ακόλουκουσ όρουσ:
Άρθρο 1ο
Ρροχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη τησ προμήθειασ
1. Θ ςυνολικι προμικεια προχπολογίςκθκε ςτο ποςό των 99.000,00 ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 23%), κα χρθματοδοτθκεί από ίδιουσ πόρουσ και κα βαρφνει τουσ οικείουσ Κ.Α.
του προχπολογιςμοφ εξόδων του 2013 ( για το ετιςιο μίςκωμα του 2013) και αντίςτοιχα τουσ
Κ.Α. του προχπολογιςμοφ εξόδων των επόμενων ετϊν όςο διαρκεί θ χρθματοδοτικι μίςκωςθ(Leasing).Οι Κ.Α προχπολογιςμοφ εξόδων του 2013 είναι οι εξισ:
Κ.Α 30/6244 Leasing μεταφορικών μζςων : 15.000,00 €. Θ πρόςφορα, επί ποινι αποκλειςμοφ,
πρζπει να καλφπτει όλα τα ειδι τθσ κάκε ομάδασ, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ.
Άρθρο 2ο
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγήσ του διαγωνιςμοφ
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο κατάςτθμα του Διμου Ραρανεςτίου, από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν 30η Δεκεμβρίου 2013, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λιξθ Αποδοχισ Ρροςφορϊν).
Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν ανωτζρω θμερομθνία ι αποβεί άγονοσ κα επαναλθφκεί ςτισ 07 Ιανουαρίου 2014, θμζρα Τρίτη, τθν ίδια ϊρα και ςτον ίδιο τόπο.
Άρθρο 3ο
Δεκτοί ςτο διαγωνιςμό
Στον διαγωνιςμό γίνονται δεκτοί:
1. Ζλλθνεσ και αλλοδαποί προμθκευτζσ
2. Νομικά πρόςωπα θμεδαπά και αλλοδαπά
3. Κοινοπραξίεσ χωρίσ να ζχουν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι.
4. Συνεταιριςμοί
5. Ενϊςεισ προμθκευτϊν (οικονομικϊν φορζων) που υποβάλλουν κοινι προςφορά, με τθν
προχπόκεςθ όλοι οι παραπάνω να επικαλοφνται οικονομικι και χρθματοδοτικι ικανότθτα
εταιρειϊν χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ
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6. Εταιρείεσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι κοινοπραξία.
Άρθρο 4ο Α
Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ (Ρροςωπικι κατάςταςθ του Υποψθφίου)
1. Κάκε Ζλλθνασ προμθκευτισ που επικυμεί να λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό οφείλει να
προςκομίςει πιςτοποιθτικό οικείου Επιμελθτθρίου, Βιοτεχνικοφ, Βιομθχανικοφ ι Εμπορικοφ ι επαγγελματικοφ ι οιουδιποτε άλλου από το οποίο να φαίνεται θ εγγραφι του
ςε αυτό και το επάγγελμά του. Για τουσ αλλοδαποφσ πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ
τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ςχετικά με τθν εγγραφι τουσ ςτα μθτρϊα του οικείου
επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμουσ επαγγελματικοφσ καταλόγουσ
2. Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου από αρμόδια δικαςτικι αρχι για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ
ι ενϊςεισ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίεσ. Θ ζκδοςθ του Αποςπάςματοσ Ροινικοφ μθτρϊου πρζπει να είναι τελευταίου τριμινου. Οι αλλοδαποί ςυμμετζχοντεσ καλφπτονται
από ποινικό μθτρϊο που εκδίδεται ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ ι ελλείψει αυτοφ από
ιςοδφναμο ζγγραφο κακϊσ και άλλου εγγράφου που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι προζλευςθσ, από το οποίο προκφπτει
ότι πλθροφνται οι προχποκζςεισ αυτζσ. Επίςθσ ιςχφει το τελευταίο εδάφιο του άρκρου
43 παρ.1 του Ρ.Δ. 60/07. Το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου καλφπτει τουσ θμεδαποφσ
και αλλοδαποφσ ςυμμετζχοντεσ για καταδικαςτικζσ αποφάςεισ που αναφζρονται ςτο
άρκρο 1(α), 1(β), 1(γ) και 1(δ) του άρκρου 43 του Ρ.Δ. 60/07 και 2(γ) του άρκρου 43
του Ρ.Δ. 60/07. Και πιο ςυγκεκριμζνα να μθν ζχουν καταδικαςτεί α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, κατά το άρκρο 2 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ αρικ. 98/773/ΡΕΥ
του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, β) δωροδοκία, κατά το άρκρο 3 τθσ πράξθσ
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (21) και ςτο άρκρο 3 παρ.1 τθσ κοινισ δράςθσ
αρικ. 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ
ςφμβαςθσ για τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, κατά το άρκρο 1 τθσ
αρικ. 91/308/ΕΟΚ οδθγίασ του Συμβουλίου, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Πταν ςυμμετζχουν εταιρίεσ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αποςπάςματοσ ποινικοφ μθτρϊου ζχουν οι νομίμωσ εκπροςωποφντεσ αυτζσ και ςτισ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ και ο διευκφνων ςφμβουλοσ. Θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ
προκφπτει από το καταςτατικό τθσ εταιρίασ. Θ εκπροςϊπθςθ, ςτισ προςωπικζσ εταιρείεσ, κα πρζπει να γίνεται προςκομίηοντασ πιςτοποιθτικό από το Ρρωτοδικείο περί μθ
μεταβολϊν του καταςτατικοφ τουσ, με αντίγραφο του καταςτατικοφ και τισ τροποποιιςεισ του. Στισ δε κεφαλαιουχικζσ, κα πρζπει να προςκομίςουν πάλι αντίγραφο καταςτατικοφ με τισ νόμιμεσ τροποποιιςεισ του, και υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν υπάρχουν
άλλεσ τροποποιιςεισ πζραν από αυτζσ.
3. Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ (δικαςτικισ ι διοικθτικισ) α) ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ,
εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι
ότι δεν τελοφν ςε ανάλογθ κατάςταςθ που προβλζπεται από διατάξεισ τθσ χϊρασ
προζλευςισ τουσ β)δεν ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ,
εκκακάριςθ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του. Θ
ζκδοςθ πρζπει να είναι τελευταίου εξαμινου.
4. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ
με το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι του ιδιότθτα.
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5. Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από το άρκρο 8 του νόμου 3310/05 όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει και του Ρ.Δ. 82/96 (ΦΕΚ66Α) όπωσ τροποποιθκζν ιςχφει περί ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ . Ρροκειμζνου για
θμεδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, αυτζσ μποροφν να ςυμμετάςχουν, αυτοτελϊσ ι ςε κοινοπραξία ι ζνωςθ προςϊπων ι ςε οποιαδιποτε μορφισ οντότθτα, ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι μετοχζσ τουσ είναι, ενόψει του άρκρου 8 παρ.1
του Ν.3310/2005, ονομαςτικζσ. Εφόςον μζτοχοσ είναι άλλθ ανϊνυμθ εταιρεία με ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιςτο 1 %, οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ
αυτισ είναι υποχρεωτικά ονομαςτικζσ ςτο ςφνολο τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου. Σε
περίπτωςθ ςυμμετοχισ εταιρειϊν άλλθσ νομικισ μορφισ, πλθν των ανωνφμων, ςτισ
οποίεσ ςυμμετζχουν ι κατζχουν εταιρικά μερίδια ανϊνυμεσ εταιρείεσ, με ποςοςτό
ςυμμετοχισ ζνα τοισ εκατό (1%) οι μετοχζσ τουσ είναι υποχρεωτικά ονομαςτικζσ μζχρι
του τελευταίου φυςικοφ προςϊπου. Για τουσ αλλοδαποφσ με ότι ιςχφει ςτθ χϊρα
προζλευςισ τουσ ιςχφουςα κατά τον χρόνο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
6. Ριςτοποιθτικό αρμοδίασ αρχισ ότι ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά
ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τόςο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του όςο και του Ελλθνικοφ Δικαίου
τθρουμζνου του Ευρ. Δικαίου, ιςχφοντοσ κατά τον χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.
Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ αφορά όλουσ τουσ απαςχολοφμενουσ με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργοδοτϊν που είναι αςφαλιςμζνοι ςε διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και όχι μόνο τουσ αςφαλιςμζνουσ ςτο Κδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάκε περίπτωςθ ο οργανιςμόσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο είναι
αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτϊν και των διοικοφντων τθν Ε.Ρ.Ε. και Α.Ε (δθλ. αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των μελϊν του Δ.Σ. για τθν Α.Ε., του διαχειριςτι των Ε.Ρ.Ε.,
όλων των εταίρων για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε.) κα προκφπτει κατά κανόνα από το καταςτατικό
και κεωρθμζνθ κατάςταςθ προςωπικοφ κατά ειδικότθτα ςτθν οποία κα εμφαίνεται ο
αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ που είναι αςφαλιςμζνοσ ο κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ ι τυχόν ιςοδφναμα ζγγραφα κάκε επιχείρθςθσ, ανάλογα με τθν χϊρα ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ. Σε περίπτωςθ που θ κατάςταςθ προςωπικοφ ςε κάποια χϊρα
δεν κεωρείται από αρμόδια αρχι, τότε ο ςυμμετζχων πρζπει να υποβάλλει μαηί με τθν
κατάςταςθ προςωπικοφ και τθν ζνορκθ βεβαίωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι όποιασ άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ που ζχει τθν ζδρα τθσ θ επιχείρθςθ, με τθν οποία κα βεβαιϊνεται το περιεχόμενο τθσ κατάςταςθσ
προςωπικοφ. Σε χϊρεσ που δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ μπορεί να αντικαταςτακεί με υπεφκυνθ διλωςθ. Τα ζγγραφα αυτά κα υποβάλλονται μαηί με τα πιςτοποιθτικά τθσ παραγράφου αυτισ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία
τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
7. Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα
νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
8. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι ζλαβε γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των ςχετικϊν με αυτιν διατάξεων και αποδζχεται αυτοφσ πλιρωσ και ανεπιφφλακτα, εκτόσ των ςθμείων
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εκείνων που δεν αποδζχεται, τα οποία κα πρζπει να αναφζρει προκειμζνου να αξιολογθκοφν.
9. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν λειτουργεί υπό κακεςτϊσ νομικϊν περιοριςμϊν, ότι δεν ζχει
αποκλειςκεί θ ςυμμετοχι του ςε διαγωνιςμοφσ του Δθμοςίου ι Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ, για τθ ςυνζπεια ςτθν εκπλιρωςθ, τόςο των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων,
όςο και των υποχρεϊςεων του προσ τισ υπθρεςίεσ του δθμοςίου τομζα, κακϊσ και εάν
ζχει υποπζςει ςτο παράπτωμα να ζχει κάνει ψευδείσ και ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν
παροχι πλθροφοριϊν που του ζχουν ηθτθκεί.
10. Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα ι γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων για ποςό ίςο με το 5% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.) τθσ ομάδασ ι των ομάδων που
ςυμμετζχει, ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.
11. Εγκρίςεισ ποιότθτασ ςειρά ISO ι άλλθσ ιςοδφναμθσ μεκοδολογίασ πιςτοποίθςθσ, για το
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι του πλαιςίου και ςειράσ ISO ι άλλθσ μεκοδολογίασ πιςτοποίθςθσ, για τθν καταςκευι – ςυντιρθςθ και επιςκευι υπερκαταςκευϊν οχθμάτων
για τθν εταιρία τθσ υπερκαταςκευισ και πιςτοποιθτικό CE για το όχθμα.
12. Εφόςον οι προμθκευτζσ ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπροςϊπουσ τουσ, υποβάλλουν βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ από τον προμθκευτι, βεβαιωμζνου του γνιςιου
τθσ υπογραφισ του εκπροςωποφμενου από αρμόδια δικαςτικι αρχι ι ςυμβολαιογράφο, ιςχφουςα κατά τον χρόνο διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Θ εκπροςϊπθςθ αυτι
μπορεί να αντικαταςτακεί και από ςχετικό ΦΕΚ (π.χ. καταςτατικό) που περιλαμβάνεται
θ περίπτωςθ αυτι και δεν ζχει εν τω μεταξφ αρκεί. Οι διαγωνιηόμενοι, εφόςον είναι
φυςικά πρόςωπα, παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ, ι με το νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ. Εφόςον είναι προςωπικζσ εταιρείεσ ι Μον Ε.Ρ.Ε ι Ε.Ρ.Ε., εκπροςωποφνται από το διαχειριςτι τουσ ι από άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Οι Α.Ε.
εκπροςωποφνται από μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι άλλο νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Θ εξουςιοδότθςθ κεωρείται νόμιμθ, όταν θ υπογραφι του εξουςιοδοτοφντοσ ζχει κεωρθκεί από αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Ρ.Ε. οφείλουν να
κατακζςουν πρωτότυπο ι επικυρωμζνο καταςτατικό με τισ τυχόν τροποποιιςεισ, ϊςτε
να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ τθσ χρονικισ διάρκειασ και τθσ εκπροςϊπθςθσ. Επιπλζον, το
καταςτατικό των Ε.Ρ.Ε. κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο του ςχετικοφ Φ.Ε.Κ και πιςτοποιθτικό μεταβολϊν τθσ αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ εκδόςεωσ του τελευταίου τριμινου τουλάχιςτον πριν τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. Οι Α.Ε.
οφείλουν να κατακζςουν α) το πρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυγκρότθςι του, τθν εκπροςϊπθςθ και τθ χρονικι διάρκεια λειτουργίασ του μαηί με το Φ.Ε.Κ.
που ζχει αυτό δθμοςιευκεί και β) αντίγραφο του καταςτατικοφ ςφςταςθσ τθσ Α.Ε. με
όλα τα ςυμβόλαια με τισ τυχόν τροποποιιςεισ που κα ςυνοδεφονται από τα αντίςτοιχα
Φ.Ε.Κ.
Οι προςφορζσ των κοινοπραξιϊν κατατίκενται από όλα τα κοινοπρακτοφντα μζλθ αυτοπροςϊπωσ ι από κοινό εκπρόςωπο διοριςμζνο με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο. Κανείσ
δεν μπορεί να εκπροςωπιςει ςτθν ίδια δθμοπραςία περιςςότερεσ από μία εταιρείεσ ι κοινοπραξίεσ. Δεν μπορεί επίςθσ να ςυμμετζχει (ξεχωριςτά) και για δικό του λογαριαςμό αυτόσ που
εκπροςωπεί διαγωνιηομζνθ εταιρεία ι είναι μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τζτοιασ εταιρείασ. Δεν μπορεί να ςυμμετζχει ςτθ δθμοπραςία για δικό του λογαριαςμό υπάλλθλοσ τθσ
εταιρείασ θ οποία λαμβάνει μζροσ ςε αυτι, ι ειδικοί ςφμβουλοι που μιςκοδοτοφνται ι αμείβονται με οποιοδιποτε τρόπο από τθν εταιρεία αυτι.
Πλα τα παραπάνω ζγγραφα πρζπει να προςκομίηονται ςε πρωτότυπο ι ςε επικυρωμζνα
αντίγραφα. Φωτοτυπίεσ ανεπικφρωτεσ δε κα γίνονται δεκτζσ εκτόσ αν ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/86 με τθν οποία ο υποψιφιοσ κα βεβαιϊνει ότι οι
φωτοτυπίεσ είναι γνιςια αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίςκονται ςτα χζρια του (άρκρο
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14 Ν. 1599/86). Θ επίδοςθ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηομζνου αποδεικνφει ότι αυτόσ ζλαβε
υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του τισ γενικζσ ςυνκικεσ προμικειασ.
Άρθρο 4ο Β
Κριτήρια χρηματοοικονομικήσ και τεχνικήσ επάρκειασ
1.Θ χρθματοοικονομικι επάρκεια του οικονομικοφ φορζα (προμθκευτι) αποδεικνφεται με τα
παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) Κατάλλθλεσ τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ ι πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ κάλυψθσ αςφαλιςτικϊν
κινδφνων. Ελάχιςτθ απαίτθςθ: α) Βεβαίωςθ τράπεηασ με τθν οποία αποδεικνφεται ότι θ χρθματοπιςτωτικι του ικανότθτα καλφπτει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ.
β) Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν ςτθν περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ και ανάλογα με το χρόνο ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων εφόςον είναι διακζςιμοσ. Ελάχιςτθ απαίτθςθ: Τελευταίοι τρεισ ιςολογιςμοί όπου δεν κα προκφπτουν ηθμίεσ.
γ) Διλωςθ του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν ςτο τομζα δραςτθριοτιτων που αποτελεί αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ χριςεισ ςε ςυνάρτθςθ προσ τθν
θμερομθνία δθμιουργίασ του οικονομικοφ ι τθν ζναρξθ δραςτθριοτιτων εφόςον είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ. Ελάχιςτθ απαίτθςθ: Κφκλοσ εργαςιϊν ίςοσ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ, για ςοβαρό λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται με το παρόν άρκρο μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο, το οποίο θ ανακζτουςα αρχι
κρίνει αιτιολογθμζνθ ωσ πρόςφορά. Εφόςον ο ςυμμετζχων επικαλείται τισ χρθματοοικονομικζσ ι οικονομικζσ ικανότθτεσ άλλου, άλλων φορζων υποβάλλει επί ποινι αποκλειςμοφ τισ οικονομικζσ ικανότθτεσ του φορζα ωσ ανωτζρω που επικαλείται ανεξάρτθτα τθσ νομικισ φφςθσ
των δεςμϊν του με αυτοφσ.
2.Τεχνικζσ ι/και Επαγγελματικζσ ικανότθτεσ (καταςκευαςτικζσ) (Οι τεχνικζσ ικανότθτεσ ηθτοφνται για κάκε δθμοπρατοφμενο είδοσ).
Οι τεχνικζσ ι/και επαγγελματικζσ ικανότθτεσ των οικονομικϊν φορζων αξιολογοφνται,
ελζγχονται και αποδεικνφονται με τουσ παρακάτω τρόπουσ :
α) Υποβολι καταλόγου κυριοτζρων παραδόςεων που πραγματοποιικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία με αναφορά του ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ αποδζκτθ. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμοδία αρχι ,εάν δε ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι εφόςον τοφτο δεν είναι δυνατό με απλι διλωςθ
του οικονομικοφ φορζα. Ελάχιςτθ απαίτθςθ : Τουλάχιςτον μία (1) παράδοςθ ανά είδοσ όπωσ
το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
β) Αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν υπθρεςιϊν είτε ανικουν απευκείασ ςτθ
επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των μζτρων που λαμβάνει ο προμθκευτισ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και του
εξοπλιςμοφ μελζτθσ και ζρευνασ τθσ επιχείρθςισ του.
Άρθρο 5ο
Χρόνοσ και τόποσ διεξαγωγήσ διαγωνιςμοφ
1. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςτο κατάςτθμα του Διμου Ραρανεςτίου, από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τθν 30η Δεκεμβρίου 2013, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10.00- 11.00 π.μ. (Λιξθ Αποδοχισ
Ρροςφορϊν).Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ δεν διεξαχκεί τθν ανωτζρω θμερομθνία ι αποβεί άγονοσ κα επαναλθφκεί ςτισ 07 Ιανουαρίου 2014, θμζρα Τρίτη, τθν ίδια ϊρα και ςτον
ίδιο τόπο.
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2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να πλθροφορθκοφν ςχετικά με τθν ανωτζρω προμικεια από
τθν υπάλλθλο: Μουςτακίδου Λίνα, ςτο τθλζφωνο 2524350132, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και
ϊρεσ.
3. Θ Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν),
αποτελείται από τουσ:
1. Ηαχαρόπουλο Ευςτράτιο, δθμ. υπάλλθλοσ ΡΕ Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ με βακμό Δ’
ωσ πρόεδροσ με αναπλθρωματικό τον Ματεντηόγλου Συμεϊν δθμ. υπάλλθλοσ ΡΕ
Διοικθτικοφ με βακμό Ε’.
2. Καρακαςίδου Μαρία δθμ. υπάλλθλοσ, κλάδου ΤΕ Δομικϊν Ρολιτικϊν Ζργων, βακμοφ Δϋ ωσ μζλοσ με αναπλθρωματικό μζλοσ τθν Αςλανίδου Ελιςάβετ, δθμ. υπάλλθλοσ ΔΕ Διοικθτικοφ με βακμό Γ’
3. Μελενικιϊτου Δζςποινα, δθμ. υπάλλθλοσ, κλάδου ΡΕ Διοικθτικοφ βακμοφ Δ’ ωσ
μζλοσ με αναπλθρωματικό μζλοσ τον Ραηαβάντθ Ακανάςιο, δθμ. υπάλλθλοσ ΔΕ
Χειριςτϊν Θ/Υ με βακμό Ε’.
4. Εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ προμθκευτισ, ηθτιςει ζγκαιρα τα ςχετικά με τον προκθρυςςόμενο διαγωνιςμό ζγγραφα, αυτά παραδίδονται ι αποςτζλλονται ςε αυτόν, μζςα ςε τζςςερισ
(4) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ.
5. Εφόςον ηθτθκοφν εμπρόκεςμα ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, ςχετικζσ με τα ζγγραφα του
διαγωνιςμοφ, αυτζσ παρζχονται ζξι (6) τουλάχιςτον θμζρεσ, πριν από τθν θμερομθνία που ζχει
οριςκεί για τθν υποβολι των προςφορϊν. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ παραδίδονται ι
αποςτζλλονται ςε αυτόν, μζςα ςε τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ
αίτθςθσ.
Άρθρο 6ο
Τρόποσ ςφνταξησ προςφορών
1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. Επίςθσ, όλα τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι των προμθκευτϊν ςϋ αυτόν ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα.
2. Οι προςφορζσ, με ποινι να μθ γίνουν αποδεκτζσ, υποβάλλονται μζςα ςε φάκελο καλά
ςφραγιςμζνο ςε δφο (2) αντίγραφα. Ράνω ςτο φάκελο κάκε προςφοράσ κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) Θ λζξθ προςφορά με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, δθλαδι Διμοσ Ραρανεςτίου
γ) Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και θ επωνυμία τθσ διακιρυξθσ
δ) Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
ε) Τα ςτοιχεία του αποςτολζα
Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ανοικτζσ δεν γίνονται αποδεκτζσ.
Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με αυτιν ςτοιχεία και
ειδικότερα, ωσ εξισ:
Στον κυρίωσ φάκελο τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά.
Τα τεχνικά κακϊσ και τα λοιπά ςτοιχεία όπωσ κατατάςςονται ςτισ ομάδεσ του άρκρου 20 τθσ
υπ. Απόφαςθσ 11389/93 (ΦΕΚ 185Β’) περί ΕΚΡΟΤΑ, τοποκετοφνται ςε ξεχωριςτό φάκελο μζςα
ςτον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ι ςε ΡΑΑΤΘΜΑ προςφοράσ.
Τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, επίςθσ μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ¨. Το ςφραγιςμζνο ζντυπο τθσ οικονομικισ προςφοράσ παραλαμβάνεται από το Διμο Ραρανεςτίου.
3. Οι φάκελοι τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ πρζπει να φζρουν και τισ ενδείξεισ
του κυρίωσ φακζλου. Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαί7-19

τερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τθν ζνδειξθ ¨ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ¨ και τισ
λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου.
4. Οι προςφορζσ υπογράφονται είτε από τουσ ίδιουσ τουσ προςφζροντεσ είτε από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
5. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ, διορκϊςεισ. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και
μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ςϋ αυτι διορκϊςεισ οι οποίεσ τθν κακιςτοφν αςαφι κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ.
6. Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ, επί ποινή αποκλειςμοφ, μόνον προςφορζσ που αφοροφν
το ςφνολο των ηθτοφμενων ειδϊν τθσ ομάδασ ι των ομάδων που ςυμμετζχει ο προμθκευτισ.
Άρθρο 7ο
Αποκλίςεισ - Αντιπροςφορζσ-Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ.
1. Ο προςφζρων κεωρείται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ
διακιρυξθσ εκτόσ εάν ςτθν προςφορά του ρθτά αναφζρει τα ςθμεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
δζχεται. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει ο προςφζρων να αναφζρει ςτθν προςφορά του τουσ
όρουσ αυτισ που είναι διαφορετικοί από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ διακιρυξθσ ι τθσ προςφοράσ.
2. Δεν γίνονται δεκτζσ αντιπροςφορζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
3. Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Άρθρο 8ο
Ρροζλευςη προςφερομζνων ειδών
1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθ χϊρα προζλευςθσ και καταςκευισ των ειδϊν που προςφζρουν.
2. Ο προςφζρων πρζπει να δθλϊνει ςτθν προςφορά του το εργοςτάςιο, ςτο οποίο κα καταςκευάςει τα προςφερόμενα είδθ, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ του. Εφόςον για τθν παραγωγι του τελικοφ προϊόντοσ μεςολαβοφν διάφορεσ φάςεισ βιομθχανοποίθςθσ, πρζπει να
δθλϊνεται ςτθν προςφορά το κατά περίπτωςθ εργοςτάςιο και ο τόποσ εγκατάςταςισ του,
κακϊσ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ τιμισ του τελικοφ προϊόντοσ για κάκε
μια από αυτζσ τισ φάςεισ. Ρροςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ παραπάνω διλωςθ, κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Εάν διαπιςτωκεί από το Διμο ανυπαρξία του εργοςταςίου που
δθλϊκθκε με τθν προςφορά, κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ προςφορά
απορρίπτεται και θ ςχετικι απόφαςθ τθσ Οικονομικισ επιτροπισ κοινοποιείται ςτο Υπουργείο
Ανάπτυξθσ για τθν κατά τθν κρίςθ του επιβολι ποινισ αποκλειςμοφ του δθλϊςαντοσ, από διαγωνιςμοφσ των Ο.Τ.Α. και του δθμοςίου, για χρονικό διάςτθμα που κακορίηεται με τθν ίδια
απόφαςθ. Θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ και όταν ςτο εργοςτάςιο που δθλϊνεται
για τθν καταςκευι μερικϊσ ι ολικϊσ των ειδϊν ζχει επιβλθκεί ποινι αποκλειςμοφ από τουσ
διαγωνιςμοφσ του δθμοςίου και των Ο.Τ.Α., που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
3. Πταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν τα προςφζροντα είδθ, μερικά ι ολικά ςε δικό
τουσ εργοςτάςιο, εκτόσ των παραπάνω ςτοιχείων που πρζπει να δθλϊνονται ςτθν προςφορά,
πρζπει να επιςυνάψουν ςϋ αυτι και διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του εργοςταςίου, ςτο
οποίο κα καταςκευαςκοφν τα είδθ με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι αποδζχεται τθν εκτζλεςθ
τθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προςφζροντα, υπζρ του οποίου εκδίδει τθν
διλωςθ.
4. Μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε
με τθν προςφορά και με βάςθ τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. Σε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ
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και μετά από γνϊμθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, μπορεί να εγκρικεί θ αλλαγι του εργοςταςίου με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
5. Καταςκευι του προςφερόμενου είδουσ ςε εργοςτάςιο άλλο από εκείνο που δθλϊκθκε ςτθν
προςφορά, χωρίσ προθγοφμενθ κατά τα ανωτζρω ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ ςυνεπάγεται τθν
κιρυξθ του προμθκευτι ζκπτωτου από τθ ςφμβαςθ με τισ προβλεπόμενεσ ςχετικζσ κυρϊςεισ.
Άρθρο 9ο
Dumping - εξαγωγικζσ επιδοτήςεισ
1. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι εφαρμόηεται πολιτικι τιμϊν κάτω του κόςτουσ παραγωγισ, διανομισ, επεξεργαςίασ ι εμπορίασ του κάκε προςφερόμενου προϊόντοσ (τιμι dumping)
ι ότι το προϊόν είναι αποδζκτθσ εξαγωγικισ επιδότθςθσ, θ προςφορά απορρίπτεται. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ των προαναφερκζντων μζτρων τθσ χϊρασ προζλευςθσ
του κάκε προϊόντοσ ι τθσ παραςκευάςτριασ εταιρείασ. Τα ανωτζρω ιςχφουν ακόμα και ςτθν
περίπτωςθ που μεςολαβοφν διάφορεσ φάςεισ βιομθχανοποίθςθσ (που αφοροφν ενδιάμεςα
προϊόντα) για τθν καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ. Οι εν λόγω φάςεισ βιομθχανοποίθςθσ
επιβάλλεται ρθτά να δθλωκοφν ςτθν προςφορά των ενδιαφερόμενων.
2. Οι προςφζροντεσ παραςκευαςτζσ ι εμπορικοί εκπρόςωποι προϊόντοσ χωρϊν που δεν ζχουν
αποδεχκεί τα πρωτόκολλα Ρολυμερϊν Συμφωνιϊν Δαςμϊν και Εμπορίου (GATT) ι δεν λειτουργοφν ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνθσ Τελωνειακισ Ζνωςθσ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οφείλουν εγγράφωσ να δθλϊςουν με τθν προςφορά τουσ, ότι το προςφερόμενο προϊόν τουσ δεν
είναι αποδζκτθσ πολιτικισ τιμϊν κάτω του κόςτουσ καταςκευισ ι τθσ τιμισ απόκτθςθσ του
προϊόντοσ για εμπορία (τιμι dumping) ι αποδζκτθσ εξαγωγικισ επιδότθςθσ.
3. Δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ κατάκεςθσ τθσ προαναφερκείςασ διλωςθσ οι προςφζροντεσ προϊόντα από τα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθ Νορβθγία, τθν Ελβετία, τισ Θ.Ρ.Α., τθν
Ιαπωνία, τον Καναδά, τθν Αυςτραλία, τθν Λετονία, Λικουανία, Εςκονία, ουμανία, Ρολωνία,
Τςεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κφπρο, Ιςραιλ και Τουρκία κακϊσ και κάκε
άλλο κράτοσ που αποδζχεται και εφαρμόηει, ςτο χρόνο που επικυμεί, τα εν λόγω Ρρωτόκολλα
τθσ GATT ι που ςυνδζεται με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνθσ Τελωνειακισ
Ζνωςθσ
Άρθρο 10ο
ήτρα ηθικοφ περιεχομζνου.
Απορρίπτονται προςφορζσ επιχειριςεων (παραςκευαςτικϊν ι εμπορικϊν) που κατά
παράβαςθ των άρκρων 138 και 182 τθσ Διεκνοφσ Σφμβαςθσ Εργαςίασ απαςχολοφν ι εκμεταλλεφονται ανιλικουσ κάτω των 15 ετϊν.
Οι προςφζροντεσ εφόςον δεν είναι παραςκευαςτζσ οφείλουν να είναι γνϊςτεσ τθσ εφαρμογισ τθσ προαναφερκείςασ ριτρασ ςτθν παραςκευάςτρια εταιρεία του προϊόντοσ.
Άρθρο 11ο
Εγγυήςεισ
1. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ ςτον διαγωνιςμό
α. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
και βεβαιϊνεται με τθν προςκόμιςθ ιςόποςου γραμματίου του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων ι εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Τράπεηασ. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που είναι
γραμμζνεσ ςε ξζνθ γλϊςςα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν, θ εγγφθςθ εκδίδεται ςτο όνομα όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν. Ρροςφορά
που δε ςυνοδεφεται από αυτι τθν εγγυθτικι, είναι απαράδεκτθ.
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β. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ που αφορά τον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ προμικεια, επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Στουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ επιςτρζφονται εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ του
διαγωνιςμοφ.
γ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει απαραίτθτα να αναφζρουν τα ακόλουκα:
1. τθν θμερομθνία ζκδοςθσ
2. τον εκδότθ
3. τον ΟΤΑ προσ τον οποίο απευκφνεται
4. τον αρικμό εγγφθςθσ
5. το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ
6. τθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του προμθκευτι, υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ
7. τθ ςχετικι διακιρυξθ και τθν θμερομθνία του διαγωνιςμοφ
8. ότι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ
9. ότι το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ του ΟΤΑ, που διενεργεί το διαγωνιςμό και
ότι κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ του εκδότθ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ
και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ
10. ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου
11. τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ. Θ εγγφθςθ πρζπει να ζχει ιςχφ τουλάχιςτον επί ζνα (1) μινα, μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που ηθτά θ διακιρυξθ
12. ότι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Το ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνει πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
2. Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ και εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ
2.α Ο προμθκευτισ ςτον οποίο κα γίνει ι κατακφρωςθ τθσ προμικειασ , υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε
ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ
από το ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά το χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο
αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά, πλζον δφο (2) μινεσ. Θ εγγφθςθ πρζπει να
αναφζρει όλα όςα απαιτοφνται από το άρκρο 26 παρ.2 του ΕΚΡΟΤΑ.
2.β Απαιτείται επίςθσ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προςκομίηεται μετά τθν προςωρινι ι οριςτικι παραλαβι και, ςε κάκε περίπτωςθ, πριν από τθν επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ κι ζχει ιςχφ για διάςτθμα τουλάχιςτον (5) πζντε ετϊν (κα
ζχει ιςχφ για ολόκλθρο το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ), το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί
ςε ποςοςτό 10% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α. Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ πρζπει να περιλαμβάνει όροι όπωσ εκείνοι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
2.γ Ο Διμοσ οφείλει να διατθρεί τα υλικά ςε καλι κατάςταςθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και ςφμφωνα με το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ που απορρζει από τθν
ςφμβαςθ. Με τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ ο προμθκευτισ καλφπτει κάκε είδουσ βλάβθ
που κα προκφψει κατά τθν λειτουργία τουσ και περιλαμβάνεται ςτθ δθμοπρατοφμενθ ςυντιρθςθ. Σε αποδεδειγμζνθ παράλειψθ ι αμζλεια τθσ εταιρείασ να κάνει τισ πιο πάνω ενζργειεσ,
κα κάνει ο διμοσ αυτζσ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του ι με άλλο τρόπο που κα είναι δυνατόν να ςυμφωνθκεί. Εάν οι πιο πάνω βλάβεσ ι ελαττϊματα προκαλζςουν ολικι ι μερικι δια10-19

κοπι τθσ λειτουργίασ των ειδϊν και αυτζσ οι διακοπζσ διαρκζςουν ςτο ςφνολό τουσ περιςςότερεσ από πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, θ εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ επιπρόςκετα με τισ άλλεσ υποχρεϊςεισ από αυτό, να καταβάλλει ςτο Διμο λόγω ςυμφωνθμζνθσ ποινικισ ριτρασ και
ανεξάρτθτα από υπαιτιότθτά τθσ το ποςό των 300,00 € για κάκε επιπλζον θμζρα. Θ ποινικι
ριτρα κα επιβάλλεται με απόφαςθ του Δθμάρχου και το ςφνολό τθσ κα εκπίπτει από τθν εγγφθςθ.
Άρθρο 12ο
Ρροςφερόμενη τιμή -Επιβαρφνςεισ Μειοδοτών
Θ προςφερόμενθ τιμι δίνεται ςε ευρϊ. Θ ςυνολικι τιμι κα αναγράφεται ολογράφωσ
και αρικμθτικϊσ. Οι προςφζροντεσ είναι υποχρεωμζνοι να επιμερίςουν το τίμθμα τθσ προςφοράσ τουσ ωσ εξισ:
1. Τθν τιμι του είδουσ απαλλαγμζνθ από το ΦΡΑ.
2. Το ΦΡΑ που επιβαρφνει τθν προςφορά.
3. Τθ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι.
Θ τιμι κα είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ.
Θ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι κα επιμεριςκεί με τριμθνιαίο μίςκωμα, το οποίο κα είναι ίδιο
για όλα τα τρίμθνα (20) του χρόνου τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ και ςυνολικά για πζντε (5)
ζτθ. Στθ ςυνολικι προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται και τα κάτωκι:
1. Μικτι αςφάλεια, που περιλαμβάνει:
* αςτικζσ ευκφνεσ
* ηθμιζσ προσ τρίτουσ
* αςφάλεια πυρόσ και κλοπισ (μερικι ι ολικι)
* προςωπικι αςφάλεια οδθγοφ και ςυνοδθγοφ
* πυρκαγιά, ςυνζπεια τρομοκρατικϊν και κακόβουλων ενεργειϊν
2. Τζλθ κυκλοφορίασ (τζλθ χριςθσ).
3. Συντιρθςθ – Επιςκευι των οχθμάτων (κάκε είδουσ βλάβθ που κα προκφψει ςτθν πενταετία)
4. Ζξοδα ΚΤΕΟ
5. Το τίμθμα αγοράσ των οχθμάτων μετά τθ λιξθ τθσ χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ζναντι του
ςυνολικοφ ποςοφ των 10,00 € με ΦΡΑ ανά όχθμα. Το τίμθμα δεν επιδζχεται ζκπτωςθσ και αφορά ςτθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτασ των οχθμάτων ςτο διμο.
6. Τα πρόςτιμα από τροχαίεσ παραβάςεισ, κακϊσ και τα καφςιμα βαρφνουν το Διμο Ραρανεςτίου.
Ρροςφορά που δίνει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ είναι δεςμευτικζσ για τον προμθκευτι μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια υλικϊν. Αποκλείεται ανακεϊρθςθ των τιμϊν προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του προμθκευτι πζραν του αντιτίμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ προςφοράσ του. Ο ΦΡΑ επί τοισ εκατό % ςτο οποίο υπάγεται το
ηθτοφμενο είδοσ βαρφνει τον διμο. Τον προμθκευτι βαρφνουν κάκε είδουσ γενικζσ και ειδικζσ, κατά το νόμο κρατιςεισ.
Άρθρο 13ο
Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών
1. Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για 180 θμζρεσ από τθν επόμενθ
τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
2. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
3. Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται, εφόςον ηθτθκεί από το Διμο, πριν από τθν
λιξθ τθσ, κατϋ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με 180 θμζρεσ. Μετά τθν λιξθ και του
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παραπάνω χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ματαιϊνονται τα αποτελζςματα
του διαγωνιςμοφ, με τθν επιφφλαξθ των άρκρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2 του ΕΚΡΟΤΑ.
Άρθρο 14ο
Αποςφράγιςη προςφορών
Θ επιτροπι του διαγωνιςμοφ κα αποςφραγίςει δθμόςια τισ προςφορζσ τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Θ αποςφράγιςθ κα γίνει με
τθν παρακάτω διαδικαςία:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ, κακϊσ και ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά και τα
ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ κατά φφλλο. Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηεται, αλλά μονογραφείται και ςφραγίηεται από τθν παραπάνω επιτροπι, ςτθν κατοχι τθσ οποίασ παραμζνει μζχρι να ολοκλθρωκεί θ αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και
των λοιπϊν δικαιολογθτικϊν ςτοιχείων που ςυνοδεφουν αυτι. Οι παρευριςκόμενοι ςτθν διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των δικαιολογθτικϊν και λοιπϊν τεχνικϊν ςτοιχείων.
β) Ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ για όςεσ από αυτζσ κρίκθκαν αποδεκτζσ, κα αποςφραγιςτεί από τθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα αφοφ πρϊτα κα ςταλεί ςχετικι πρόςκλθςθ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν θμζρα και τθν ϊρα αποςφράγιςθσ των
οικονομικϊν προςφορϊν. Πςων ςυμμεταςχόντων οι προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά
τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ δεν αποςφραγίηεται ο φάκελοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ,
αλλά επιςτρζφεται ςϋ αυτοφσ. Μετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν το παραπάνω όργανο
προβαίνει ςτθν καταχϊρθςθ αυτϊν που υποβάλλουν προςφορζσ, κακϊσ και των δικαιολογθτικϊν που υπζβαλαν, ςε πρακτικό το οποίο υπογράφει και ςφραγίηει.
Άρθρο 15ο
Αξιολόγηςη προςφορών
1. Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω ςτοιχεία:
H τιμι
- Θ κάλυψθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ

- Ο χρόνοσ παράδοςθσ
- Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά
- Θ παρεχόμενθ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ
- Θ εξυπθρζτθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ εκ μζρουσ του προμθκευτι
- Θ επάρκεια ανταλλακτικϊν και ο χρόνοσ παράδοςθσ τουσ
Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που είναι
αποδεκτζσ και δεν διαφζρουν ουςιαςτικά από τισ κακοριηόμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και
τουσ ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρροςφορζσ που κατά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά τουσ διαφζρουν ουςιωδϊσ ι υςτεροφν ςε ςχζςθ με τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτονται. Θ αξιολόγθςθ γίνεται με βάςθ τθν παρακάτω διαδικαςία:
Α) τα ςτοιχεία των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του κάκε προμθκευτι ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ που ζχει κακορίςει θ Υπθρεςία, θ ποιότθτα των υλικϊν και τα λοιπά τεχνικισ φφςεωσ χαρακτθριςτικά. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ ομάδασ κακορίηεται ςε 50 βακμοφσ για τθν περίπτωςθ που ακριβϊσ καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Μειϊνεται μζχρι τουσ 40
βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αξιολογοφμενου αντικειμζνου
υπολείπονται αυτϊν τθσ διακιρυξθσ και αυξάνεται μζχρι τουσ 60 ςτθν περίπτωςθ που οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αξιολογοφμενου αντικειμζνου υπερκαλφπτουν αυτζσ τθσ διακιρυξθσ. Θ ομάδα αυτι ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0,7 (ι70% επί του ςυνολικοφ βακμοφ).
Β) ο χρόνοσ παράδοςθσ, ςτοιχεία τεχνικισ υποςτιριξθσ, εξυπθρζτθςθσ (service) και ανταλλακτικϊν, όπου περιλαμβάνεται ο οριηόμενοσ από τθν προςφορά χρόνοσ εγγφθςθσ των υλικϊν, θ
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εξυπθρζτθςθ και θ τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του προμθκευτι. Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ
ομάδασ αυτισ κακορίηεται ςε 50 βακμοφσ για τθν περίπτωςθ που καλφπτονται ακριβϊσ οι
απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Μειϊνεται μζχρι τουσ 40 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που τα ςτοιχεία του αξιολογοφμενου αντικειμζνου υπολείπονται αυτϊν τθσ διακιρυξθσ και αυξάνεται
μζχρι τουσ 60 ςτθν περίπτωςθ που τα ςτοιχεία του αξιολογοφμενου αντικειμζνου υπερκαλφπτουν αυτά τθσ διακιρυξθσ. Θ ομάδα αυτι ζχει ςυντελεςτι βαρφτθτασ 0,3 (ι 30% επί του ςυνολικοφ βακμοφ).
Θ τιμι προςφοράσ και θ γενικι βακμολογία προςδιορίηουν τθν ανοιγμζνθ προςφορά.
Με βάςθ τον πίνακα αξιολόγθςθσ προςδιορίηεται θ βακμολογία κάκε προςφερόμενου οχιματοσ για το οποίο γίνεται αξιολόγθςθ.
Θ ςυνολικι βακμολογία προκφπτει από τον τφπο: ΣΒ = 0,7*ΟΑ + 0,3*ΟΒ
Ππου:
ΣΒ: θ ςυνολικι βακμολογία.
ΟΑ ,ΟΒ: θ βακμολογία των ομάδων Α και Β

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3

ΡΙΝΑΚΑΣ ΚΙΤΗΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΒΑΘΜΟΣ
A’ ΟΜΑΔΑ(Συντελεςτήσ βαρφτητασ
ΣΥΝΟΛΟ
70
0,70)Στοιχεία Τεχνικών Ρροδιαγραφών και
Ροιότητασ
Τεχνικά και λειτουργικά ςτοιχεία πλαιςίου
25
Ιπποδφναμθ κατά ISO-ροπι κινθτιρα-μζςθ
10
κατανάλωςθ καυςίμων(Lt/100km)
Σφςτθμα πζδθςθσ- Αναρτιςεισ- Σφςτθμα
10
διεφκυνςθσ
Ανζςεισ καμπίνασ οδιγθςθσ
5
Τεχνική αξία και ποιότητα
20
Τεχνικι αξία και ποιότθτα (λειτουργικότθ20
τα, αποδοτικότθτα, αςφάλεια)
Ευελιξία οχήματοσ
10
Διαςτάςεισ(μ*π*υ)(mm) εςωτερικζσ και
10
εξωτερικζσ-ευελιξία(ακτίνα ςτροφισ)(mm)
Εξαρτήςεισ
15
Συμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
7
Ρροςαρμογι και ςυνεργαςία με το όχθμα
4
Τεχνικι αξία και ποιότθτα(λειτουργικότθτα,
4
αποδοτικότθτα, αςφάλεια) των εξαρτιςεων

Β ΟΜΑΔΑ(Συντελεςτήσ βαρφτητασ
0,30)Εγγφηςη-Υποςτήριξη-Χρόνοσ Ραράδοςησ
1
Χρόνοσ παράδοςησ
2
Εγγφηςη καλήσ λειτουργίασ μηχανικών
μερών-Εγγφηςη αντιςκωριακήσ προςταςίασ- Εγγφηςη ποιότητασ βαφήσ
3
Συντήρηςη - Ανταλλακτικά
3.1 Αμεςότθτα επζμβαςθσ-Εξουςιοδοτθμζνο
ςυνεργείο
3.2 Επάρκεια ανταλλακτικϊν, χρονικό διάςτθμα

ΣΥΝΟΛΟ

30

5
10

15
5
5
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που κα καλφπτει με ανταλλακτικά, χρόνοσ παράδοςθσ των ανταλλακτικϊν

3.3 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ

5

Θ ςυνολικι τιμι οικονομικισ προςφοράσ και θ γενικι βακμολογία προςδιορίηουν τθν ανθγμζνθ
προςφορά, από τον τφπο:
Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ είναι :
ΤΒ = ΣΒ * 10.000 / Ο.Ρ.
όπου:
ΤΒ: ανοιγμζνθ προςφορά
ΣΒ: γενικι βακμολογία
Ο.Ρ.: Οικονομικι προςφορά
Συμφερότερθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ ανθγμζνθ προςφορά.
Άρθρο 16ο
Ενςτάςεισ
1. Επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) Κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ
Ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθν διενζργεια
του διαγωνιςμοφ επιτροπι, μζςα ςτο μιςό του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ
διακιρυξθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον κακοριςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ
υποβολισ των προςφορϊν. Αν προκφπτει κλάςμα κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα. Θ ζνςταςθ εξετάηεται από τθν Οικονομικι Επιτροπι και θ ςχετικι απόφαςθ εκδίδεται το αργότερο πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ. Οι ενιςτάμενοι λαμβάνουν γνϊςθ τθσ
ςχετικισ απόφαςθσ. Σε περίπτωςθ που με τθν παραπάνω απόφαςθ τροποποιείται όροσ τθσ
διακιρυξθσ, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.(μετάκεςθ τθσ
θμερομθνίασ του διαγωνιςμοφ)
β) Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι ςτον προμθκευτι ςϋ αυτόν Ζνςταςθ κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ ι του προμθκευτι υποβάλλεται
μόνο από ςυμμετζχοντα ςτο διαγωνιςμό ι αποκλειςκζντα απϋ αυτόν ςε οποιοδιποτε ςτάδιο
τθσ διαδικαςίασ του και για λόγουσ που ανακφπτουν κατά το αντίςτοιχο ςτάδιο, ςτθν αρμόδια
για τθν διενζργεια του διαγωνιςμοφ επιτροπι κατά τθν διάρκεια του διαγωνιςμοφ, μζχρι και
τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του αντιςτοίχου ςταδίου. Θ ζνςταςθ αυτι δεν επιφζρει αναβολι ι διακοπι του διαγωνιςμοφ, αλλά εξετάηεται κατά
τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. Το όργανο αυτό υποβάλλει τθν ζνςταςθ με αιτιολογθμζνθ γνωμοδότθςθ του ςτθν Οικονομικι Επιτροπι που αποφαίνεται τελικά.
2. Ρροςφυγι κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ υποβάλλει ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 227 του Ν. 3852/10 ςτον Ελεγκτι Νομιμότθτασ οποιοςδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον εντόσ 15 θμερϊν από τθν δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν κοινοποίθςι τθσ
ι αφότου ζλαβε γνϊςθ αυτισ. Ο Διμοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
το περιεχόμενο των αποφάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ που λαμβάνονται για τισ ενςτάςεισ. Θ γνωςτοποίθςθ γίνεται με τθν αποςτολι ςχετικοφ εγγράφου ι τθσ ίδιασ τθσ απόφαςθσ
με τθλεομοιοτυπικι ςυςκευι (fax) ι με θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ι με κάκε άλλο
πρόςφορο και νόμιμο τρόπο. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτόσ των προαναφερομζνων δεν λαμβάνονται υπόψθ.
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Άρθρο 17ο
Κρίςη αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ – Κατακφρωςη αποτελζςματοσ
Θ αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν επιτροπι, με γνωμοδότθςι τθσ προσ
τθν Οικονομικι Επιτροπι μπορεί να προτείνει:
α) Κατακφρωςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζροσ αυτισ που προςφζρει ο
προμθκευτισ .
β) Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και επανάλθψι του με τροποποίθςθ ι μθ
των όρων διακιρυξθσ και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
γ) Ματαίωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ και απευκείασ ανάκεςθ τθσ προμικειασ
των ειδϊν για ολόκλθρθ τθν ποςότθτα ι μζρουσ αυτισ.
δ) Τελικι ματαίωςθ τθσ προμικειασ.
Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ τθ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνει θ Οικονομικι Επιτροπι.
Άρθρο 18ο
Συνζχιςη του διαγωνιςμοφ
1. Πταν ο διαγωνιςμόσ αποτφχει ι κρικεί αςφμφορο το αποτζλεςμά του και θ προμικεια κρίνεται επείγουςα, ο διαγωνιςμόσ μπορεί να ςυνεχιςκεί με τθν υποβολι νζων εγγράφων, κλειςτϊν προςφορϊν από τουσ αρχικά ςυμμετζχοντεσ, οι οποίοι αξιολογικθκαν, χωρίσ τροποποίθςθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ.
2. Για τθ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ απαιτείται απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, φςτερα
από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ. Με τθν απόφαςθ αυτι κακορίηεται θ θμερομθνία και θ ϊρα τθσ ςυνζχιςθσ του διαγωνιςμοφ, που γίνεται ενϊπιον τθσ παραπάνω επιτροπισ.
Άρθρο 19ο
Ανακοίνωςη κατακφρωςησ
1. Στον προμθκευτι ςτον οποίο κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ, αποςτζλλεται ςχετικι ανακοίνωςθ, θ οποία περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που αφοροφν τα είδθ, τθν ποςότθτα, τθν τιμι, το Διμο, τθ ςυμφωνία τθσ κατακφρωςθσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθν
προκεςμία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Ο προμθκευτισ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ), υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αυτισ. Μπορεί όμωσ
να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ το αργότερο μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ. Στθν περίπτωςθ όμωσ αυτι ο χρόνοσ παράδοςθσ των
ειδϊν αρχίηει να υπολογίηεται μετά από δζκα θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
ανακοίνωςθσ. Εφόςον θ ςφμβαςθ υπογράφεται πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των 10 θμερϊν που αναγράφεται παραπάνω, ο χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν υπολογίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
3. Εάν ο προμθκευτισ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ, δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 34 και 35 του ΕΚΡΟΤΑ.
Άρθρο 20ο
Κατάρτιςη και υπογραφή ςφμβαςησ
1. Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ καταρτίηεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου θ ςχετικι ςφμβαςθ που υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ.
2. Θ ςφμβαςθ ςυντάςςεται με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ:
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α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
β) Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
γ) Τα προσ προμικεια είδθ και τθν ποςότθτα
δ) Τθν τιμι
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των ειδϊν
ςτ) Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υλικϊν
η) Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ
θ) Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ.
κ) Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν
ι) Τον τρόπο πλθρωμισ
ια) Τισ διατάξεισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ
ιβ) Τθν παραλαβι των ειδϊν
3. Θ ςφμβαςθ υπογράφεται από το Διμαρχο και τον εκπρόςωπο του προμθκευτι ςτον οποίο
κατακυρϊκθκε θ προμικεια και κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν εκπλθρϊκθκαν όλεσ οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ
εγγυιςεισ.
Άρθρο 21ο
Χρόνοσ παράδοςησ των ειδών
1. Ο προμθκευτισ οφείλει να παραδϊςει τα υπό προμικεια οχιματα ςτο Αμαξοςτάςιο του
Διμου Ραρανεςτίου, ςε χρόνο που δεν κα υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. Εξαιρουμζνου του μθνόσ Αυγοφςτου.
2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου μετά από
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου να παρατακεί μζχρι το 1/4 αυτοφ φςτερα από ςχετικό
αίτθμα του προμθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθν λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου. Το χρονικό διάςτθμα από τθν υποβολι του αιτιματοσ μζχρι τθ λιξθ του ςυμβατικοφ
χρόνου παράδοςθσ , δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκλθρου του ςυμβατικοφ
χρόνου. O προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςε περίπτωςθ που λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ
παράδοςθσ και δεν υποβλικθκε ζγκαιρα αίτθμα παράταςισ του ι ζλθξε ο παρατακείσ κατά τα
ανωτζρω χρόνοσ , χωρίσ να παραδϊςει τα είδθ.
3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί το Διμο για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
4. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα
από γνωμοδότθςθ τθσ παραπάνω επιτροπισ, να μετατίκεται. Μετάκεςθ γίνεται ςε περίπτωςθ
ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ των
ςυμβατικϊν ειδϊν ι ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία. Στισ
περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ , δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ.
Άρθρο 22ο
Ραραλαβή των ειδών
1.Θ παραλαβι των ειδϊν, θ διαδικαςία παραλαβισ αυτϊν και θ ςυγκρότθςθ τθσ επιτροπισ
παραλαβισ γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 28 του ΕΚΡΟΤΑ.
2.Θ παραλαβι των ειδϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτον κακοριηόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο.
Άρθρο 23ο
Κυρώςεισ για εκπρόθεςμη παράδοςη των ειδών
1. Σε περίπτωςθ που τα υπό προμικεια είδθ παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ
του ςυμβατικοφ χρόνου , όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ και μζχρι λιξθσ του χρόνου
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τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 21 τθσ παροφςασ, επιβάλλονται εκτόσ
των προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ κυρϊςεων και πρόςτιμο που υπολογίηεται ωσ εξισ :
α) Για τθν κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το ½ του
μζγιςτου προβλεπόμενου από το άρκρο 21 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ χρόνου παράταςθσ , 2.5
% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα Εάν κατά τον υπολογιςμό του μιςοφ χρόνου παράταςθσ προκφπτει κλάςμα θμζρασ , κεωρείται ολόκλθρθ θμζρα.
β) Για τθν κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το ½ του παραπάνω χρονικοφ διαςτιματοσ 5% επί τθσ
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ ποςοςτά προςτίμων υπολογίηονται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
των εκπρόκεςμα παραδοκζντων ειδϊν χωρίσ το Φ.Ρ.Α.. Σε περίπτωςθ που τα είδθ που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθν χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
3. Εφόςον με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του προμθκευτι ζκπτωτου παρζχεται ςε αυτι θ δυνατότθτα να παραδϊςει τα είδθ μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ εισ βάροσ
τθσ του διαγωνιςμοφ, επιβάλλεται ςυνολικά πρόςτιμο για εκπρόκεςμθ παράδοςθ ίςο με ποςοςτό 10% τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία παράδοςθσ μζςα ςτο παρεχόμενο χρονικό διάςτθμα. Στθν περίπτωςθ αυτι ιςχφουν και τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Εάν ο ζκπτωτοσ προμθκευτισ παραδϊςει τα είδθ , ο διαγωνιςμόσ ι τα
αποτελζςματα αυτοφ ματαιϊνονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από τθν
οριςτικι παραλαβι των ειδϊν.
4. Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ι αντικατάςταςθσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραραλαβισ δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν για το οποίο δεν ευκφνεται ο προμθκευτισ και μετατίκεται αντίςτοιχα ο χρόνοσ παράδοςθσ.
5. Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ
από το λαβείν του προμθκευτι ι ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ
κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ , αντίςτοιχα , εφόςον αυτι δεν
κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
6. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά ςε
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Άρθρο 24ο
Κήρυξη του προμηθευτή ωσ ζκπτωτο
1. Ο προμθκευτισ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που τθσ ορίςκθκε για να υπογράψει τθν ςχετικι ςφμβαςθ , κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που
ζγινε ςτο όνομά τθσ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτι , με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ.
2. Με τθν ίδια διαδικαςία ο προμθκευτισ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ
και από κάκε δικαίωμά τθσ που απορρζει από αυτόν , εφόςον δεν παρζδωςε ι αντικατάςτθςε
τα ςυμβατικά είδθ , μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που τθσ δόκθκε ,
ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 22 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
3. Ο προμθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ςφμβαςθ , όταν:
α. θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι τα είδθ δεν φορτϊκθκαν ι παραδόκθκαν με ευκφνθ του Διμου
β. ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
4. Με τθν απόφαςθ κιρυξθσ του προμθκευτι ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ , μπορεί να τθσ παραςχεκεί θ δυνατότθτα παράδοςθσ των ειδϊν μζχρι τθν προθγοφμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, που γίνεται ςε βάροσ τθσ.
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5. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτο από τθν κατακφρωςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλονται,
με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, ακροιςτικά οι κυρϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του ΕΚΡΟΤΑ .Στθν περίπτωςθ
αυτι ζχουν εφαρμογι και τα αναφερόμενα ςτθν παρ.2 του άρκρου 33 του ΕΚΡΟΤΑ.
Άρθρο 25ο
Τρόποσ πληρωμήσ – Δικαιολογητικά – Κρατήςεισ
1. Στον προμθκευτι κα καταβάλλεται κάκε τρίμθνο μίςκωμα ποςοφ ίςο με το 1/20 του ςυνολικοφ τιμιματοσ που περιλαμβάνεται ςτθν ςυνολικι προςφορά του μειοδότθ και επιπλζον
ΦΡΑ . Θ πλθρωμι κα γίνεται μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 60 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
παραλαβι του τιμολογίου μετά των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ και τον ζλεγχο του
ςχετικοφ εντάλματοσ από τθν Υπθρεςία Επιτρόπου Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
2. Για τθν πλθρωμι του μιςκϊματοσ απαιτείται, προςκόμιςθ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν :
α) Ρρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν κατά τθν πλθρωμι του α’ τριμθνιαίου μιςκϊματοσ.
β) Τιμολόγια παροχισ Υπθρεςιϊν με τθν ζνδειξθ ΕΞΟΦΛΘΘΘΚΕ για κάκε πλθρωμι. Αν δεν αναφζρει αυτι τθν ζνδειξθ το τιμολόγιο, τότε απαιτείται και εξοφλθτικι απόδειξθ.
γ) Ριςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ
δ) Ριςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
ε) Βεβαίωςθ μθ οφειλισ προσ το Δθμοτικό Ταμείο Ραρανεςτίου, πρωτότυπθ ι απλό αντίγραφο.
3. Ο προμθκευτισ απαλλάςςεται από τθν κράτθςθ του 1,5 % υπζρ ΤΕΑΔΥ και 0,5 % υπζρ ΤΡΔΥ,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 6 του Ν. 1665/1986.
4. Σε κάκε πλθρωμι κα γίνεται παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ , επί του ποςοφ χωρίσ τον
Φ.Ρ.Α., ςε ποςοςτό 8% ,ςφμφωνα με τθν παρ.1ςτϋ του άρκρου 55 του Ν.2238/94, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 15 του άρκρου 6 του Ν. 2386/96. Για κάκε παρακράτθςθ φόρου ο
Διμοσ χορθγεί ςτον προμθκευτι βεβαίωςθ παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ.
5. Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι
εξιντα (60) θμζρεσ μετά τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ από αυτιν, θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2000/35 τθσ 29.6.2000 για τθν καταπολζμθςθ
των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ", κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ςυμβαςιοφχο. Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι
του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.
Άρθρο 26ο
Ραροχή πληροφοριών - Δημοςίευςη διακήρυξησ
1. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ τθσ διακιρυξθσ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ
και ϊρεσ από τον Διμο Ραρανεςτίου, Τ.Κ 66 035, αρμόδια υπάλλθλοσ Μουςτακίδου Λίνα, τθλ.
επικοινωνίασ: 2524350132, fax: 2524350151, e-mail: mlinaki@yahoo.gr.
2. Συμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το τεφχοσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τουσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και ςυμπλθρωματικά ζγγραφα που τυχόν ηθτθκοφν γνωςτοποιοφνται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ζωσ ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που
ορίηεται ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ για τθν υποβολι των προςφορϊν.
3. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευκεί μια φορά ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων
Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ και ςτον ελλθνικό τφπο κατά νόμιμα.
Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του δθμοτικοφ καταςτιματοσ Ραρανεςτίου , ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κα υπάρχει ςε ελεφκερθ πρόςβαςθ από το
διαδίκτυο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Διμου www.paranesti.gr.
4. Θ δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο βαρφνει τον ανάδοχο .
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Άρθρο 27ο
Λοιποί Προι
Για κάκε κζμα που δεν καλφπτεται από τθν παροφςα διακιρυξθ, ζχουν εφαρμογι οι
διατάξεισ τθσ Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α.) και του
Ν. 2286/95, θ Οδθγία 2004/18/ΕΚ, το Ρ.Δ 60/07 κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ περί προμθκειϊν Ο.Τ.Α.

Ραρανζςτι, 28-11-2013

ΘΕΩΗΘΗΚΕ
O Ρροϊςτάμενοσ

Η Συντάξαςα

Ηαχαρόπουλοσ Ευςτράτιοσ

Καρακαςίδου Μαρία

Εγκρίκθκε με τθν ….…./2013 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Ο Δήμαρχοσ Ραρανεςτίου

ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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