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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κουφάλια, 06/10/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ.:17864/249/06-10-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Χαλκηδόνος
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την “Μίσθωση µηχανηµάτων για εργασίες του ∆ήµου και για τους εκχιονισµούς
2015-2016”, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι και πενήντα
πέντε λεπτών (97.520,55 €) µε ΦΠΑ 23% για ένα έτος.
1. Η ως άνω συνολική εργασία διαιρείται σε δώδεκα (12) διακριτά επί µέρους ΤΜΗΜΑΤΑ, µε τους ακόλουθους
τίτλους και προϋπολογισµούς (στους οποίους συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 23%) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Eκσκαφέας-Τσάπα Ελαστιχοφόρος, προϋπολογισµού (π/υ) 6.150,00 €
Εκσκαφέας-Τσάπα Ερπιστιοφόρος, π/υ 6.765,00 €
JCB-Σφύρα, π/υ 2.152,50 €
Eκσκαφέας-φορτωτής, π/υ 17.865,75 €
∆ιαµορφωτής γαιών-GRADER, π/υ 13.837,50 €
Oδοστρωτήρας 8-15, π/υ 4.305,00 €
Φορτηγό ανατρεπόµενο τετραξονικό, π/υ 8.610,00 €
Εκσκαφέας Γερανός Ερπιστιοφόρος (φαγάνα) µε βραχίονα τουλάχιστον 24µ, π/υ 7.380,00 €
Φορτωτής µικρός (διαβολάκι), π/υ 3.075,00 €
Αποφρακτικό οχετών, π/υ 5.535,00 €
Αλατοδιανοµέας 6µ3 τουλάχιστον µε λεπίδα (για τους εκχιονισµούς), π/υ 11.439,00 €
∆ιαµορφωτής γαιών (για τους εκχιονισµούς), π/υ 10.405,80 €

Γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της εργασίας. ∆εν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται οι προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο της εργασίας αλλά και οι προσφορές για
µέρος µόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
2. Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος

Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές θα κατατεθούν ηλεκτρονικά µε ηµεροµηνία έναρξης
υποβολής την Τετάρτη 14/10/2015 και ώρα 8:00 πµ και καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών την
Τετάρτη 04/11/2015 και ώρα 17:00 µµ.
3. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, καθώς επίσης έναρξη επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη
∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.

4. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
5. Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρον ψηφιακή υπογραφή, θα
βρίσκεται αναρτηµένο στην ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, και θα είναι το µόνο έγκυρο
σύνολο τευχών. Η διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλκηδόνος :
www.dimos-chalkidonos.gr.
Πληροφορίες: Αρµόδια υπάλληλος Αντωνία Κουκουλάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2391330157 φαξ :
2391330134.
6. Στον διαγωνισµό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
7. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού.
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9. Οι ενδιαφερόµενοι για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν µε την προσφορά τους και
εγγύηση συµµετοχής, µε τη µορφή εγγυητικής επιστολής από αναγνωρισµένο τραπεζικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο, ποσοστού δύο τοις εκατό (1%) της προϋπολογιζόµενης δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ),
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα οποία καταθέτουν προσφορά.
10. Η διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της.
11. Τόπος παράδοσης είναι ο ∆ήµος Χαλκηδόνος.
12. Η πληρωµή της αξίας των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής
αξίας µετά την οριστική παραλαβή τους και µε την προϋπόθεση υποβολής όλων των απαραίτητων για την
πληρωµή δικαιολογητικών.
13. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ και τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α).
14. Η µίσθωση χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου.
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

MIΣΘΩΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ 20152016

97.520,55 €
(συµπεριλαµβανοµένου
του ΦΠΑ 23%)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϋπολογισµός
προµήθειας :

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ
& ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αρ. ∆ιακήρυξης :

17864/249/06-10-2015

Ηµεροµηνία :

06-10-2015

Πληροφορίες: Κουκουλάκη Αντωνία
Τηλέφωνο
: 23913-30157
Fax
: 23913-30134
∆/νση
: Εθνικής Αντίστασης 36,
ΤΚ 57100, Κουφάλια
Ε-mail: a.koukoulaki@n3.syzefxis.gov.gr

Χρηµατοδότηση :
Τακτικός προϋπολογισµός ∆ήµου Χαλκηδόνος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για το αντικείµενο :
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ 20152016 »
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ, έχοντας υπ΄ όψιν :
1. Την υπ. αρ. 172/2015 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Χαλκηδόνος για έγκριση διενέργειας
∆ιαγωνισµού και τρόπου εκτέλεσης.
2. Την αρ 325/2015 ΑOE περί έγκρισης ψήφισης πίστωσης ποσού 5.000,00 € € για το έτος
2015 και 92.520,55 € για το έτος 2016 για τη µίσθωση µηχανηµάτων έργων (ΑΥ∆
430/24-09-2015)
3. Την υπ’ αριθµό 40/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
4. Tην υπ’ αριθµό 326/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν
οι Τεχνικές Προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο Ανοικτό ∆ιαγωνισµό:
Για την ανάδειξη αναδόχου για την προµήθεια “µίσθωση µηχανηµάτων για εργασίες του
∆ήµου και για τους εκχιονισµούς 2015-2016” και για ένα έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
1.- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ
∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΧΙ

2.- ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερών από την
τελευταία ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο. Η
περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται και στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Τ.∆.∆.Σ.) της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη
διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Ακόµα η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλκηδόνος στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : http://www.dimos-chalkidonos.gr
Οι εν λόγω ηµεροµηνίες έχουν ως κάτωθι :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.∆.∆.Σ. (ΦΕΚ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

ΣΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

9/10/2015
ΤΥΠΟ

15/10/2015

3.- ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚ
Η ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
Σ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤ
ΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν

∆ευτέρα 12/10/2015

Τετάρτη
14/10/2015 και
ώρα 08:00

Τετάρτη
04/11/2015 και
ώρα 17:00
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∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους ισχύουν και δεσµεύουν
αυτούς για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤ. Β΄.
4.- ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλαδαπής
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών, κατασκευαστές της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή προµηθευτές
του δηµοπρατούµενου αντικειµένου, εγγεγραµµένοι εις το οικείο επιµελητήριο ή
επαγγελµατική οργάνωση ή αντιπρόσωποι εγγεγραµµένοι εις τα οικεία επιµελητήρια. Οι
ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου
να υποβάλουν την προσφορά.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, που περιγράφεται στο άρθρο
7 του Παραρτήµατος Β.
5.- ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Οι δαπάνες της συγκεκριµένης µίσθωσης θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό εξόδων του
έτους 2015 και έτους 2016 και συγκεκριµένα τον ΚΑ 30.6233 του ∆ήµου Χαλκηδόνος.
6.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρουν ψηφιακή υπογραφή,
ευρίσκεται αναρτηµένο στην ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, και είναι το µόνο
έγκυρο σύνολο τευχών.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται επιπλέον αναρτηµένο στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου στην διεύθυνση: www.dimos-chalkidonos.gr καθώς και στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
Τέλος, τα τεύχη του διαγωνισµού αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους
ενδιαφερόµενους, κατόπιν επικοινωνίας µε την Τεχνική Υπηρεσία στo e-mail:
a.koukoulaki@n3.syzefxis.gov.gr.
Πληροφορίες: Αρµόδια υπάλληλος Αντωνία Κουκουλάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας:
2391330157 φαξ : 2391330134
7.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων,

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς.
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Οι ερωτήσεις των ενδιαφεροµένων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της
Αναθέτουσας Αρχής θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλκηδόνος : www.dimoschalkidonos.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού.
8.- ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόµενο
που ανακηρύσσεται Ανάδοχος.
9.- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που
επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :
9.1
«ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
9.2
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
9.3
«ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
9.4
«ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ
Υπογραφή

…………..…………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
9.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α) Γενικά στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Τ.Α)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ Μίσθωση µηχ/των για εργασίες του ∆ήµου και για τους
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
εκχιονισµούς 2015-2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV

43200000-5 (Μηχανήµατα χωµατουργικών
εργασιών και εκσκαφών)
34144420-8 (Μηχανήµατα διασκόρπισης αλατιού)
43312300-6 (Μηχανήµατα οδοστρωσίας)
43125000-5 (Μηχανήµατα διάνοιξης φρεάτων)
43212000-2 (Προωθητήρες γαιών)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ NUTS

GR122

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την
ανάδειξη προµηθευτή “µίσθωση µηχ/των για εργασίες
του ∆ήµου και για τους εκχιονισµούς 2015-2016” µε
κριτήριο κατακύρωσης: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ
ΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ-

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
ΓΛΩΣΣΑ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ελληνική
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό ενενήντα επτά
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και πενήντα πέντε
λεπτών ( € 97.520,55 ), συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ 23%.
Από πόρους του ∆ήµου ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ
(ΚΑ: 30.6233)
12 µήνες
http://www.dimos-chalkidonos.gr
∆ιατίθεται από την 12/10/2015

Επίσηµη γλώσσα του ∆ιαγωνισµού και της Σύµβασης
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
είναι η Ελληνική. Όλα τα έγγραφα, επικοινωνία µε τους
ΚΑΙ
ΤΗΣ
οικονοµικοί φορείς – υποψήφιους Αναδόχους, καθώς
και οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

β) Ορισµοί ή Συντοµογραφίες ∆ιακήρυξης
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :
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Αρχή Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισµοί
δηµοσίου δικαίου και οι ενώσεις µιας ή περισσοτέρων από αυτές τις
αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισµούς
δηµοσίου δικαίου (άρθρο 2§9 Π∆ 60/2007). Στον παρόντα
διαγωνισµό, Α.Α. είναι ο ∆ήµος Χαλκηδόνας, ο οποίος
προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό, στον οποίο θα κατατεθούν οι
προσφορές και ο οποίος θα εκδώσει την απόφαση κατακύρωσης
του διαγωνισµού.
Φορέας της Προµη- Ο ∆ήµος Χαλκηδόνας
θειας ή Φορέας :
Υπηρεσία
∆ιενέρ- Το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Χαλκηδόνος
γειας ∆ιαγωνισµού
(Υ.∆.∆.) :
Όργανο Λήψης Από- Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ΗΜΟΥ. Το Όργανο Λήψης
φάσεων ή Αποφα- Αποφάσεων είναι ο αρµόδιος φορέας που αποφαίνεται
σίζον Όργανο :
αιτιολογηµένα (αποφασίζον όργανο) έναντι ενστάσεων ή/και
προδικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε
ενδιαφερόµενο για παράνοµη πράξη ή παράλειψη της Α.Α. ή
επιβολή κυρώσεων στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού.
Επιπλέον το Όργανο Λήψης Αποφάσεων εγκρίνει τα πρακτικά κάθε
σταδίου του διαγωνισµού αλλά και κάθε εισήγηση των
γνωµοδοτικών οργάνων και εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης. Οι
αποφάσεις του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων είναι διοικητικές
πράξεις εκτελεστού χαρακτήρα και κοινοποιούνται στους
ενδιαφερόµενους σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την
απόφαση κατακύρωσης για την τυχόν υποβολή προδικαστικών
προσφυγών.
Μετά την απόφαση κατακύρωσης, Όργανο Λήψης Αποφάσεων
είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του κάθε νοµικού προσώπου.
Επιτροπή
∆ιενέρ- Το αρµόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και έλεγχο των
γειας ∆ιαγωνισµού, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων συµµετοχής συλλογικό
(Ε.∆.∆.) του ∆ΗΜΟΥ: γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτήθηκε µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (την αρ. 285/2014) και
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί
συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη τουλάχιστον
(άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε.∆.∆. γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί
τυχόν ενστάσεων κατά των πρακτικών και επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών κατά των αποφάσεων του Οργάνου Λήψης
Αποφάσεων, κατά το 1ο Στάδιο του διαγωνισµού. Τα πρακτικά της
Ε.∆.∆. ως γνωµοδοτικές ενέργειες στερούνται εκτελεστού
χαρακτήρα.
Αναθέτουσα
(Α.Α.) :
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Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης
για ανάθεση (Ε.Α.)
του ∆ΗΜΟΥ :

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και
την εισήγηση για ανάθεση της προµήθειας συλλογικό
γνωµοδοτικό όργανο της Α.Α., το οποίο συγκροτήθηκε µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (την αρ. 285/2014) και
λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί
συγκρότησης, ορισµού µελών και λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης, αποτελείται δε από τρία µέλη τουλάχιστον
(άρθρο 46 Ε.Κ.Π.ΟΤΑ). Η Ε.Α. γνωµοδοτεί αιτιολογηµένα επί τυχόν
ενστάσεων κατά των πρακτικών και επί τυχόν προδικαστικών
προσφυγών κατά των αποφάσεων του Οργάνου Λήψης
Αποφάσεων, κατά το 2ο Στάδιο του διαγωνισµού και µέχρι την
απόφαση κατακύρωσης. Η Ε.Α. γνωµοδοτεί ακόµα και για κάθε
θέµα που προκύπτει και κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Τα
πρακτικά της Ε.Α. ως γνωµοδοτικές ενέργειες στερούνται
εκτελεστού χαρακτήρα.
Οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων
συµµετέχει στον διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό
την σύναψη σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή
Το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που υπογράφει ή/και υποβάλει την
προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται ή/και δεν
υποβάλλεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - ή/και είναι παρόν
κατά την αποσφράγισή της. Το πρόσωπο αυτό µπορεί να είναι ο
νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπο
του, ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού και θα συνάψει Σύµβαση µε την Α.Α. για την
υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ του δηµοπρατούµενου
αντικειµένου, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που
περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη και στοιχεία.
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωση του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, e-mail
κλπ), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας της Α.Α. µε τον Προσφέροντα.
Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα
Προµηθευτή ή Προσφέροντα ή Συµµετέχοντα ή ∆ιαγωνιζόµενο,
σύµφωνα µε την διακήρυξη, για την συµµετοχή του στη διαδικασία
του ∆ιαγωνισµού. Ο Φάκελος Προσφοράς περιλαµβάνει σε
χωριστούς επί µέρους φακέλους :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» µε τα δικαιολογητικά, τις
υπεύθυνες δηλώσεις, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα
λοιπά στοιχεία συµµετοχής του διαγωνιζοµένου.
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» µε
τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς του διαγωνιζοµένου.
Ώπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων
αρχείων στο σύστηµα ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος
διαγωνισµού.
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Προσφέρων ή Συµµετέχων ή ∆ιαγωνιζόµενος :
Εκπρόσωπος/ποι
(του
διαγωνιζόµενου) :

Ανάδοχος :

Υπεύθυνος
Επικοινωνίας :

Ηλεκτρονικός
Φάκελος
Προσφοράς / Προσφορά :
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Εννοείται δήλωση κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού
συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Σε περίπτωση Νοµικού
προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την
περίπτωση προσκοµίζεται επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου
εξουσιοδοτικού εγγράφου). Οι ζητούµενες από την ∆ιακήρυξη
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και δεν απαιτείται
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντα, αφού
πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στην παρούσα διακήρυξη. Σε όλες τις υπόλοιπες
περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση»,
«ρητή δέσµευση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο
κείµενο της προσφοράς υποψηφίου.
Πτωχευτικός
Ο Νόµος 3588/2007 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) όπως τροποποιήθηκε
Κώδικας :
και ισχύει κάθε φορά.
∆ιακήρυξη :
Η Απόφαση ∆ιακήρυξης µε τα παραρτήµατά της που έχει εγκριθεί
µε απόφαση της Α.Α. και η οποία εκδίδεται για τους
ενδιαφερόµενους προµηθευτές / διαγωνιζόµενους / συµµετέχοντες /
οικονοµικοί φορείς και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου,
τους όρους και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο
∆ιαγωνισµός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιµη
από την Α.Α.
Προκήρυξη :
Η περιληπτική ∆ιακήρυξη της παρούσας που αποστέλλεται
νοµίµως και εµπροθέσµως για δηµοσίευση.
Προϋπολογισµός
Η εκτιµώµενη από την Α.Α. συνολική δαπάνη για την υλοποίηση
ΤΜΗΜΑΤΟΣ / προ- του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / προκηρυσσόµενου αντικειµένου
κηρυσσόµενου αντικειµένου :
Σύµβαση :
Τα συµφωνητικά που θα υπογραφούν µεταξύ των συµβαλλοµένων
µερών, δηλαδή µεταξύ του ∆ήµου και των Αναδόχων της
προµήθειας που θα επιλεγούν, καθόσον η προµήθεια διενεργείται
σε ΤΜΗΜΑΤΑ.
Συµβατικά τεύχη :
Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη
συµπληρώνουν.
Συµβατικό Ποσό ή Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση ΤΜΗΜΑΤΟΣ του
Συµβατικό Τίµηµα ή προκηρυσσόµενου αντικειµένου, όπως αυτή καθορίζεται από την
Αξία της Σύµβασης ή οικονοµική προσφορά του αναδόχου (συµπεριλαµβανοµένου του
Συµβατική
Αξία ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί το ΤΜΗΜΑ του προκηρυσΤΜΗΜΑΤΟΣ :
σόµενου αντικειµένου και η οποία αναφέρεται στην Σύµβαση.
Σ∆Σ :
∆ιεθνής Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων. Συµφωνία που
συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
(ΠΟΕ) που συστήθηκε το 1995 και των πολυµερών
διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης που ολοκληρώθηκαν στις 15 ∆εκεµβρίου 1993 και αντικατέστησε την Γενική
Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορείου του 1947 (GATT – General
Agreement on Tariffs and Trade) και η οποία κυρώθηκε από την
Ελληνική Βουλή µε τον Νόµο 2513/1997 (ΦΕΚ 139Α).
Ε.Κ.Π.ΟΤΑ :
Ενιαίος
Κανονισµός
Προµηθειών
Οργανισµών
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, η Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/83-93 (ΦΕΚ 185Β/23-3-1993).

Υπεύθυνη ∆ήλωση :
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
9.2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Περιεχόµενα Παραρτήµατος Β΄

ΑΡΘΡΟ
Άρθρο 1ο
Άρθρο 2ο
Άρθρο 3ο
Άρθρο 4ο
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο
Άρθρο 12ο
Άρθρο 13ο
Άρθρο 14ο
Άρθρο 15ο
Άρθρο 16ο
Άρθρο 17ο
Άρθρο 18ο
Άρθρο 19ο
Άρθρο 20ο
Άρθρο 21ο
Άρθρο 22ο
Άρθρο 23ο
Άρθρο 24ο
Άρθρο 25ο
Άρθρο 26ο

ΤΙΤΛΟΣ
ΣΕΛΙ∆Α
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
11
Προκηρυσσόµενο αντικείµενο διαγωνισµού
11
Προϋπολογισµός
δηµοπρατούµενου
αντικειµένου
/
15
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Νοµικό πλαίσιο του διαγωνισµού - Ισχύουσες ∆ιατάξεις
16
Κανόνες δηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης
16
Τρόπος και κόστος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού
17
και πληροφοριών
∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 18
Αποκλεισµός υποψηφίων
21
Χρόνος και δικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών
και διενέργειας του διαγωνισµού
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
22
Ισχύς προσφορών
22
23
Στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής - Υποβολή
Προσφορών
Ηλεκτρονικός Φάκελος Προσφοράς
30
(Υπο) φάκελος “οικονοµική προσφορά”
31
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών & διαδικασία
33
ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών - Ανακοίνωση Τιµών
Απόρριψη προσφορών
34
Κρίση Αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού
34
Ενστάσεις - Προσφυγές
35
Ανακοίνωση κατακύρωσης - Πρόσκληση για υπογραφή
36
Σύµβασης
37
Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης - Τροποποίηση Σύµβασης
- Ολοκλήρωση Σύµβασης
38
Εγγυήσεις
Χρόνος-Τόπος-Τρόπος-Μεταφορά-Παράδοση & παραλαβή41
υποχρεώσεις αναδόχου-διάρκεια σύµβασης
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
42
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
43
Λύση - Καταγγελία Σύµβασης
43
Τρόπος Πληρωµής
43
Κρατήσεις
44

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Άρθρο 1
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Ο

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Χαλκηδόνος (εφεξής ∆ΗΜΟΣ)
Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι :
∆ιεύθυνση : Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια, ΤΚ 57100 Θεσσαλονίκη
Τηλ : +302391330157
Φάξ : +302391330134
E-mail : a.koukoulaki@n3.syzefxis.gov.gr
∆ικτυακός τόπος (URL) : http://www.dimos-chalkidonos.gr
Άρθρο 2Ο
Προκηρυσσόµενο Αντικείµενο ∆ιαγωνισµού
2.1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά την µίσθωση µαχ/των για εργασίες του ∆ήµου και για τους
εκχιονισµούς 2015-2016.
Τα είδη κατατάσσονται σε δώδεκα διακριτά και αυτοτελή ΤΜΗΜΑΤΑ, µε τους ακόλουθους
αριθµούς, περιεχόµενο και ποσότητες:

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΤΣΑΠΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΣΑΠΑ ΕΡΠΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ
JCB-ΣΦΥΡΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ –ΦΟΡΤΩΤΗΣ
JCB (ΩΡΕΣ)
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ – GRADER
Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 8-15 ΤΟΝΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ (φαγάνα) ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥΛΑΧ. 24 µ.
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ (∆ΙΑΒΟΛΑΚΙ)
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΕΤΩΝ
ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 6µ3 τουλάχιστον µε λεπίδα (για τους εκχιονισµούς)
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΙΑΩΝ -GRADER (για τους εκχιονισµούς)

Το ως άνω προκηρυσσόµενο αντικείµενο κατατάσσεται σε δώδεκα διακριτά και αυτοτελή

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

ΤΜΗΜΑΤΑ, ως προς το είδος των µηχανηµάτων:
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1ο Τµήµα Εκσκαφέας-Τσάπα Ελαστιχοφόρος
Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Τιµή

∆απάνη

1

Εκσκαφέας-ΤσάπαΕλαστιχοφόρος

Ώρα

100

50,0

5.000,00

Ποσότητα

Tιµή

∆απάνη

2ο Τµήµα Εκσκαφέας Τσάπα Ερπιστιοφόρος

Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

1

Εκσκαφέας-ΤσάπαΕρπιστιοφόρος

Ώρα

5.500,00
100

55,0

3ο Τµήµα JCB-Σφύρα

Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Τιµή

1

JCB-Σφύρα

Ώρα

50

35,0

∆απάνη
1.750,00

4ο Τµήµα Εκσκαφέας-φορτωτής JCB

Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

1

Εκσκαφέαςφορτωτής JCB

Ώρα

415

35,0

5ο Τµήµα ∆ιαµορφωτής γιαών-GRADER

∆απάνη
14.525,00

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆
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Περιγραφή
Μονάδα

Α/Α

1

µηχνήµατος

∆ιαµορφωτής
γιαών-GRADER

µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

∆απάνη

250

45,0

11.250,00

Ώρα

6ο Τµήµα Oδοστρωτήρας 8-15 τόνων

Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

∆απάνη

1

Oδοστρωτήρας
8-15 τόνων

Ώρα

100

35,0

3.500,00

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

∆απάνη

Ώρα

200

35,0

7.000,00

7ο Τµήµα Φορτηγό ανατρεπόµενο τετραξονικό

Α/Α

1

Περιγραφή
µηχνήµατος

Φορτηγό
ανατρεπόµενο
τετραξονικό

8ο Τµήµα Εκσκαφέας Γερανός Ερπιστιοφόρος (φαγάνα) µε βραχίονα τουλάχιστον 24µ

Α/Α

1

Περιγραφή
µηχνήµατος

Εκσκαφέας
Γερανός
Ερπιστιοφόρος
(φαγάνα) µε
βραχίονα
τουλάχιστον 24µ

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

Ώρα

120

50,0

9ο Τµήµα Φορτωτής µικρός (διαβολάκι)

∆απάνη

6.000,00

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆
Περιγραφή
Μονάδα
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Ποσότητα
µηχνήµατος
µέτρησης

Α/Α

1

Φορτωτής
µικρός
(διαβολάκι)

Ώρα

Tιµή

∆απάνη

100

25,0

2.500,00

10ο Τµήµα Aποφρακτικό οχετών
Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

∆απάνη

1

Αποφρακτικό
οχετών

Ώρα

50,0

90,0

4.500,00

11ο τµήµα αλατοδιανοµέας 6µ3 τουλάχιστον µε λεπίδα (για τους εκχιονισµούς)
Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

∆απάνη

1

Αλατοδιανοµέας
6µ3 τουλάχιστον µε
λεπίδα

Ώρα

93

100,0

9.300,00

∆απάνη

12ο τµήµα διαµορφωτής γαιών (για τους εκχιονισµούς)

Α/Α

Περιγραφή
µηχνήµατος

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Tιµή

1

∆ιαµορφωτής γιαών

Ώρα

188

45,0

8.460,00

2.2 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας διακριτές
προσφορές είτε για ένα ΤΜΗΜΑ, είτε για δύο ΤΜΗΜΑΤΑ, είτε για το σύνολο των δώδεκα (12)
ΤΜΗΜΑΤΩΝ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου. Οι προσφορές θα υποβάλλονται για όλη
την ποσότητα που περιλαµβάνει το ΤΜΗΜΑ που αφορά η προσφορά, µε την προϋπόθεση
ότι θα καλύπτουν όλη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου είδους που αναγράφεται στον
προϋπολογισµό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες προσφορές που αντιµετωπίζουν ενιαία το σύνολο του προκηρυσσόµενου
αντικειµένου είτε προσφορές για µέρος ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
Ο ∆ήµος Χαλκηδόνος διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την µίσθωση εξ’ ολοκλήρου από
έναν µισθωτή ή από διάφορους µισθωτές εφόσον έχουν κατατεθεί προσφορές ανά
ΤΜΗΜΑΤΑ.

Άρθρο 3Ο
Προϋπολογισµός δηµοπρατούµενου αντικειµένου / ΤΜΗΜΑΤΩΝ
3.1

Με τον παρόντα διαγωνισµό προβλέπεται η δαπάνη

ενενήντα επτά χιλιάδων

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

πεντακοσίων είκοσι Ευρώ και πενήντα πέντε Λεπτών (97.520,55 €), για τη µίσθωση
µηχανηµάτων
έργου
που
θα
χρειασθούν
για
τις
εργασίες
οδοποιίας,
πρασίνου,κοιµητηρίων, καθαρισµού τάφρων και διάφορες ηλεκτρολογικές, καθώς και
για τις ανάγκες εκχιονισµού κατά την χειµερινή περίοδο ∆εκέµβριος 2015, Ιανουάριος
και Φεβρουάριος 2016, και για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή
της/των σύµβασης/σεων.
Στις παραπάνω τιµές συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
∆ΗΜΟΥ των οικονοµικών ετών 2015 και 2016. Θα βαρύνει δηλ. τον αντίστοιχους ΚΑ του
προϋπολογισµού εξόδων του έτους 2015 και θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση για το έτος
2016. Η δαπάνη θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και ο συνολικός προϋπολογισµός
του δηµοπρατούµενου αντικειµένου έχει ως εξής:
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5.000,00

ΤΜΗΜΑ 1
ΤΜΗΜΑ 2
ΤΜΗΜΑ 3
ΤΜΗΜΑ 4
ΤΜΗΜΑ 5
ΤΜΗΜΑ 6
ΤΜΗΜΑ 7
ΤΜΗΜΑ 8
ΤΜΗΜΑ 9
ΤΜΗΜΑ 10
ΤΜΗΜΑ 11
ΤΜΗΜΑ 12
ΣΥΝΟΛΟ

5.500,00
1.750,00
14.525,00
11.250,00
3.500,00
7.000,00
6.000,00
2.500,00
4.500,00
9.300,00
8.460,00
79.285,00

Φ.Π.Α. 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.235,55
97.520,55 (€)

3.2 Όσον αφορά τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του οικονοµικού έτους 2015, οι οποίες έχουν
ψηφισθεί και διατεθεί για το σκοπό αυτό, θα καλύψουν το έτος 2015. Το υπόλοιπο ποσό του
ενδεικτικού προϋπολογισµού που θα αφορά το επόµενο έτος 2016 θα διατεθεί από πιστώσεις
του 2016, όπου θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό.
Αναλυτικά η παραπάνω προβλεπόµενη δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό:
1. Κατά το ποσό των 5.000,00 € του ∆ΗΜΟΥ για το έτος 2015 και συγκεκριµένα τον
ΚΑ:30.6233
2. Κατά το ποσό των 92.520,55 € για το έτος 2016 στον παραπάνω Κ.Α.

Άρθρο 4Ο
Νοµικό πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού – Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού και η εκτέλεση της µίσθωσης διέπονται από τα
κάτωθι :

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
α.- Της παρούσας διακήρυξης.
β.- Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης».
γ.- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ.- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε.- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων».
ζ.- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στον Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (ιδίως µε τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ
40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8).
η.-Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8.8.2014 τεύχος Α΄) “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις”
θ. - Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις»
Ι. - Το Ν.4257/2014 άρθρο 67

15PROC003149151 2015-10-12

2. Τις αποφάσεις / εγκυκλίους :
α.- Την ΚΥΑ µε Αριθµ. Π1/2380 : «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 3400Β/2012-2012).
β.- Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)» (ΦΕΚ 185Β/23-3-1993), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και κατά τα σηµεία στα οποία δεν αντίκεινται προς το Π∆ 60/2007.
γ.- Την Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), (ΦΕΚ 2677/Β/21-102013)»
Άρθρο 5 ο
Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης
5.1 ∆ηµοσιεύσεις
1. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµαρχείου
στα Κουφάλια, καθώς και στα καταστήµατα των δηµοτικών ενοτήτων Χαλκηδόνας και
Αγίου Αθανασίου.
2. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χαλκηδόνος στη διεύθυνση (URL) :
http://www.dimos-chalkidonos.gr, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα αναρτηθεί στην
διαδικτυακή εφαρµογή ∆ιαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr/.
3. Επίσης θα δηµοσιευθεί άπαξ στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), και µια φορά στις εφηµερίδες:
1. Αγγελιοφόρος
2. Τύπος Θεσσαλονίκης
3. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
4. ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
5. Θεσσαλονίκη
6. ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ
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5. Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί ακόµα και στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Θεσσαλονίκης
6. Τέλος περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής
Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος στη διεύθυνση : www.uhc.gr.
7. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
5.2 Έξοδα δηµοσιεύσεων
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον προµηθευτή που
ανακηρύσσεται ανάδοχος (Εγκ.11/27754/28.06.2010/Υπ. Εσ. Απ. και Η.∆./Γ.∆.Τ.Α. και ΝΣΚ
204/2010).
Επειδή δίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε ένα ή
περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ του ∆ιαγωνισµού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ), οι
δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του αρχικού
προϋπολογισµού του ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα
προµηθευτή ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για ∆ηµοσίευση, θα
την έχει ο ∆ΗΜΟΣ στα ΤΜΗΜΑΤΑ του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
Προκειµένου οι διαγωνιζόµενοι να έχουν πλήρη γνώση των δεδοµένων που επηρεάζουν την
προσφορά τους, επισηµαίνεται ότι η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού
εκτιµάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα € 1.600,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Άρθρο 6 ο
Τρόπος και κόστος λήψης εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών
6.1 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού, σε ηλεκτρονική µορφή, φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, ευρίσκεται αναρτηµένο στην ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, και είναι
το µόνο έγκυρο σύνολο τευχών.
6.2 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισµού θα βρίσκεται επιπλέον αναρτηµένο στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου στην διεύθυνση: www.dimos-chalkidonos.gr καθώς και στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
6.3 Τέλος, τα τεύχη του διαγωνισµού αποστέλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους
ενδιαφερόµενους, κατόπιν επικοινωνίας µε την Τεχνική Υπηρεσία στo e-mail:
a.koukoulaki@n3.syzefxis.gov.gr
Πληροφορίες: Αρµόδια υπάλληλος Αντωνία Κουκουλάκη, τηλέφωνο επικοινωνίας:
2391330157 φαξ : 2391330134.
6.4 Τα σχετικά αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, όσους δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα
πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων,
το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων
για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης µπορούν να υποβληθούν µέχρι και την 6η ηµέρα πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των Προσφορών, δηλ µέχρι την 29/10/2015, και
ώρα 17.00. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών και διευκρινίσεων που υποβάλλονται
εκτός της ανωτέρω ηµεροµηνίας είναι εκπρόθεσµα και δεν εξετάζονται.
Η Α.Α. επεξεργάζεται τα ερωτήµατα που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος και
αναρτά το σχετικό έγγραφο µε τις παρεχόµενες διευκρινίσεις, συγκεντρωτικά, το αργότερο
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µέχρι 4 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δηλαδή µέχρι την 30/10/2015 και ώρα 17.00, στο δικτυακό τόπο του
∆ιαγωνισµού, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Το
έγγραφο αυτό είναι σε µορφή αρχείου .pdf και φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν αιτηθείσες διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες των οικονοµικών
φορέων καθώς και όλες οι απαντήσεις / διευκρινίσεις της Α.Α. θα καταχωρούνται και στον
δικτυακό τόπο της παρ 6.1 του παρόντος άρθρου, καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισµού.
6.5 Οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται σε καµιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές
απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ µέρους της Α.Α.
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Άρθρο 7 ο
∆ικαίωµα και προϋποθέσεις συµµετοχής-Κριτήρια ποιοτικής επιλογήςΑποκλεισµός υποψηφίων
7.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, ή σε τρίτες
χώρες που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στην ∆ιεθνή Σ∆Σ (άρθρο 5 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ∆Σ, ή τέλος σε άλλες χώρες
που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την ΕΕ. Τα φυσικά
πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστηµένα στο
εσωτερικό τους. Ως νοµικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εµπορικού
δικαίου, οι συνεταιρισµοί και τα άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί κατά την
νοµοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την
κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό τους.
Οι διαγωνιζόµενοι για το δηµοπρατούµενο αντικείµενο, πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι εις το
οικείο επιµελητήριο ή επαγγελµατική οργάνωση.
7.2 Ενώσεις / Κοινοπραξίες
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες των ως άνω
προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις :
• Προσκόµιση των απαιτούµενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα
που συµµετέχει στην ένωση / κοινοπραξία.
• Οι ενώσεις / κοινοπραξίες συγκροτούνται µε συγκεκριµένες αποφάσεις των διοικήσεων
όλων των µελών τους (εταίρων της ένωσης / κοινοπραξίας), µε τις οποίες προσδιορίζονται
τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των µελών τους. Μεταξύ άλλων, ορίζεται και το
µέλος που θα είναι ο επικεφαλής της ένωσης / κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό
συµµετοχής στην ένωση / κοινοπραξία.
• Οι διαγωνιζόµενες ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούµενες από
Νόµιµο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρµόδια
διοικητικά όργανα των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη που αποτελούν την ένωση / κοινοπραξία,
είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη υποβάλλεται σε
ηλεκτρονική µορφή και φέρει ηλεκτρονική υπογραφή από τον εξουσιοδοτηµένο προς τούτο.
• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης / κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε άλλες χώρες
κατ΄ εφαρµογή της Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή
διµερείς συµφωνίες µε την ΕΕ.
• Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για
την υποβολή της προσφοράς τους.
• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
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• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας,
µέλος της ένωσης / κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
ένωσης / κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή
προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναµία, συµπεριλαµβανοµένης και της ανωτέρας βίας,
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε το ίδιο συµβατικό τίµηµα και τους ίδιους όρους. Τα
υπόλοιπα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση του Οργάνου
Λήψης Αποφάσεων της Α.Α. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου.
7.3 Προσωπική κατάσταση (αποκλεισµός) υποψηφίων
1. Αποκλείεται από το διαγωνισµό συµµετέχων, όταν έχει εκδοθεί εις βάρος του αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Α.Α. µε οποιοδήποτε τρόπο και
αφορά τα παρακάτω αδικήµατα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43§1 του Π.∆. 60/2007 [και
άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ] ήτοι :
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iν) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76).
2. Αποκλείεται ακόµα ένας προσφέρων σε περίπτωση που :
α) Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή σε κατάσταση εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υποβάλει αίτηση
κήρυξης σε πτώχευση ή έχει υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του
Πτωχευτικού Κώδικα, ή ευρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται
από νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας του.
β) Καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά
την επαγγελµατική διαγωγή του.
γ) Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
∆ιαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από την Α.Α.
δ) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή τη νοµοθεσία της χώρας του.
ε) ∆εν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή την νοµοθεσία της χώρας του.
στ) Είναι ένοχος υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται σε εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης ή παραλείψεως
υποβολής των πληροφοριών αυτών.
3. Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης ο προσφέρων ο οποίος :
α) ∆εν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρούσα διακήρυξη.
β) ∆εν έχει υποβάλει όλα τα απαιτούµενα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα ή επισήµως
µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.
γ) ∆εν έχει υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία που προβλέπονται στην παρούσα
διακήρυξη, και µε τον τρόπο που προβλέπεται ή/και έχει παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση
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από τις αναφερόµενες στην παρούσα διακήρυξη.
δ) Έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς για προµήθειες του δηµοσίου ή των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης µε βάση αµετάκλητη απόφαση.
4. Αποκλείονται ακόµη :
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις στις χώρες τους.
β) Οι ενώσεις προσώπων / κοινοπραξίες σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκοµίσει κατά την υποβολή
της προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.
δ) Τα νοµικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν απόφαση αρµοδίου οργάνου για την έγκριση
συµµετοχής στον διαγωνισµό και οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά
και δεν προσκοµίζουν αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονοµικών φορέων που τις
αποτελούν περί έγκρισης συµµετοχής στον διαγωνισµό για την συγκεκριµένη προµήθεια.
5. Η Α.Α. µπορεί, εφόσον αµφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων, να
απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την
προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο
εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η Α.Α. µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµοδίων
αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι
εγκαταστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/ και φυσικά πρόσωπα,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε
προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του
προσφέροντας.
7.4 Προϋποθέσεις συµµετοχής
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Mισθωτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία
εγγραφής :
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του
ταυτοποιούµενοι ως εξής :
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών
Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων,
στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους
όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
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αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρµόδια υπηρεσία.
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Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
µέσω του Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Άρθρο 8Ο
Χρόνος και δικτυακός τόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του
διαγωνισµού
8.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζεται στην επόµενη παράγραφο 8.2, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και
στο Π∆60/07.
8.2 Χρόνος και τόπος ανάρτησης:

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚ
Η ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ
Σ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤ
ΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝ
ΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν

∆ευτέρα 12/10/2015

Τετάρτη
14/10/2015 και
ώρα 08:00

Τετάρτη
04/11/2015 και
ώρα 17:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.

και

ώρας

δεν

υπάρχει

Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π12390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω µίσθωση από την
Τεχνική Υπηρεσία (κα Αντωνία Κουκουλάκη) οδός Εθνικής Αντίστασης 36, Κουφάλια και στα
τηλέφωνα 2391330157 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 της
παρούσας.
Άρθρο 9 ο
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
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9.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από επίσηµη
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική
αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται
στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δηµόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά
δηµόσιων αλλοδαπών αρχών και δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός
Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το αρµόδιο Προξενείο της
χώρας αυτής είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά
τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα
είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Σε
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Κατ' εξαίρεση, εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια,κατάλογοι κ.τ.λ αλλά και κάθε αυστηρά
τεχνικός όρος για τον οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην ελληνική, µπορεί
να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Ε.∆.∆. έχει το δικαίωµα
να ζητήσει από τους προσφέροντας την µετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί
απαραίτητο για την ακριβή εκτίµηση της προσφοράς.
9.2 Οι τυχόν δαπάνες για µεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε
κειµένου συµµετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα χρησιµοποιήσει συµµετέχων ή/και
ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού, καθώς και οι δαπάνες διερµηνείας από και
προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συµµετέχοντος ή/και
αναδόχου και των στελεχών του/τους µε την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συµµετέχοντα ή/και
τον ανάδοχο.
9.3 Οι ηλεκτρονικά υποβαλλόµενοι τεχνικοί κατάλογοι θα συνοδεύονται από υπεύθυνη
δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα αναφέρεται
ότι τα παραπάνω είναι των συγκεκριµένων κατασκευαστικών οίκων και αντιστοιχούν
στα είδη της προσφοράς.
Άρθρο 10Ο
Ισχύς Προσφορών
10.1 Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την επόµενη ηµέρα του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει
χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.2 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την λήξη της, και κατ' ανώτατο όριο ίσο µε το
παραπάνω οριζόµενο χρονικό διάστηµα.
Έτσι, εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Α.Α. απευθύνει ερώτηµα
προς τους οικονοµικούς φορείς µέσω του Συστήµατος, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών,
αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι οικονοµικοί φορείς
οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτούς, και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη
παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής τους, αν αυτές
δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Οι νέες εγγυητικές επιστολές πρέπει να προσκοµισθούν
στην Α.Α. εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους..
Για τους διαγωνιζόµενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και
τους δεσµεύουν για το παραπάνω αυτό διάστηµα. Μετά την λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα
του διαγωνισµού, εκτός αν η Α.Α. κρίνει αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον
Ανάδοχο µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως
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µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
10.3 Ο συµµετέχων έχει το δικαίωµα της τροποποίησης υποβληθείσας προσφοράς,
υπαναχώρησης ή υποβολής νέας, εφόσον αυτό ασκείται µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.
10.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.
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Άρθρο 11Ο
Στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής – Υποβολή προσφορών
11.1 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή
αποκλεισµού, στον ηλεκτρονικό φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα κάτωθι δικαιολογητικά µε την ίδια σειρά και αρίθµηση στην
Ελληνική γλώσσα σε µορφή αρχείου .pdf.
Α. Οι Έλληνες πολίτες :
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ίση µε ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ για τα
οποία λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό,
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη απόφαση :
β1. για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
β2. για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του
Π∆60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
γ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης
ή ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία
αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών πριν την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
δ. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς
προσωπικό.
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισµούς της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούµενου
εδαφίου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
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διαγωνισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
•
Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας
ασφάλισης.
•
Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό.
•
Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
•
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν
αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η
ασφαλιστική ενηµερότητα αφορά στους διοικούντες την εταιρεία.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν,
µαζί µε το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου
υπάγεται κάθε απασχολούµενος ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης,
ανάλογα µε την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση
προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων
πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την ένορκη δήλωση
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας
αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το
περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα
υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
στ. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, εκδόσεως το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού.
(Θα αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι
εγγεγραµµένοι και το ειδικό επάγγελµά τους).
Β. Οι αλλοδαποί :
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ίση µε ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ για
τα οποία λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό,
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση :
β1. για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
β2. για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του
Π∆60/2007 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995
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(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).
γ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης των
άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα ή σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων
107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της χώρας τους.
δ. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς
προσωπικό.
ε. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι
διατάξεις του εδαφίου (ε) που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση
αυτή.
στ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις ή
καταλόγους.
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Γ. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) :
α. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β),
- Ειδικότερα, το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας του νοµικού προσώπου, αφορά τους ∆ιαχειριστές
στις περιπτώσεις που το νοµικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή
προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν
το νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.) και τους νοµίµους εκπροσώπους σε κάθε
άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου και από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του
εδαφίου (β) της περίπτωσης (Α) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες Πολίτες.
β. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (µόνο για ηµεδαπές Α.Ε.),
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
- Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
υποβάλλεται πιστοποιητικό µεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο
καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί µη
λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
∆. Οι συνεταιρισµοί :
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ίση µε ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α του εκάστοτε ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ για
τα οποία λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό,
β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα
γ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας ∆ιοικητικής ή
∆ικαστικής αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση
της κατά την παράγραφο 17.1 ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα του εδαφίου (β) της
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περίπτωσης (Α) ως άνω του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.
δ. Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (Α) ως άνω του παρόντος
άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των
εδαφίων (γ) και (δ) της περίπτωσης (Β) ως άνω του παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς,
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και του εδαφίου (β) της
περίπτωσης (Γ) ως άνω του παρόντος άρθρου για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
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Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών / κοινοπραξίες :
α. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση / κοινοπραξία.
β. Τις αποφάσεις και λοιπά έγγραφα που αναφέρονται στην παρ 7.2 του άρθρου 7 του
παρόντος παραρτήµατος.
ΣΤ. Επιπλέον στοιχεία
Επιπλέον οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα ακόλουθα :
α. Τα νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος. Έτσι :
Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και
συγκεκριµένα:
• Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει :
Προκειµένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόµενες
τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος
καταστατικού υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο του ∆Σ ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.
Προκειµένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη
ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της
συγκεκριµένης εταιρείας.
Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας
και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισµό του διαχειριστή, αν δεν
ορίζεται στο καταστατικό.
Προκειµένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών του Πρωτοδικείου και
κωδικοποιηµένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
● Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίζει:
αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του
καταστατικού (πιστοποιητικό µεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις
στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί
µη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
- Τα ως άνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει
νοµική κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης
αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή
των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν
Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις
µεταβολές του.
β. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται :
• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
• Ότι δεν έχουν αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των
ΟΤΑ µε βάση αµετάκλητη απόφαση.
• Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το
αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που
µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Α.Α.
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Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών
που ζητούνται από την Υπηρεσία.
γ. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούµενου
του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
ή συµβολαιογράφο.
δ. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση αρµοδίου οργάνου του νοµικού
προσώπου για την έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση ενώσεων /
κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των
οικονοµικών φορέων που τις αποτελούν, περί έγκρισης συµµετοχής τους στην ένωση /
κοινοπραξία και συµµετοχής τους στον διαγωνισµό για την συγκεκριµένη προµήθεια.
ε. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θώρηση του γνησίου της
υπογραφής του διαγωνιζόµενου ότι θα διαθέσει άµεσα εφεδρικά µηχανήµατα σε περίπτωση
βλάβης και για όσο διάστηµα διαρκεί η βλάβη, ίδιου τύπου και ίσης ή µεγαλύτερης
ιπποδύναµης και χαρακτηριστικών µε το µισθωµένο. Για εφερδικό µηχάνηµα θα πρέπει
επίσης να υποβληθούν βεβαίωση καταβολής τελών και ασφαλιστήριο συµβόλαιο στο στάδιο
της πληρωµής.
στ. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του εκµισθωτή εφόσον το
προς µίσθωση αντικείµενο δεν είναι ιδιόκτητο, στο οποίο να αναγράφεται ρητά το δικαίωµα
υπεκµίσθωσης απο τον µισθωτή.
ζ. Σε περίπτωση χρήσης µη ιδιόκτητων µηχανηµάτων-οχηµάτων πέραν του
προαναφερόµενου µισθωτηρίου συµβουλαίου θα προσκοµίζεται επίσης φορολογική και
ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ προκειµένου για ατοµική επιχείρηση) του εκµισθωτή.
η. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής ότι αποδέχεται τα εξής:
-Ο υπολογισµός του χρόνου εργασίας θα ξεκινάει από την ώρα που το µηχάνηµα-όχηµα θα
βρίσκεται στην έδρα της ∆ηµοτικής ή Τοπικής κοινότητας (σχετική ειδοποίηση θα έχει λάβει
από την προηγούµενη ηµέρα), ενώ θα ανταποκριθεί σε περίπτωση έκτακτης αναγκης
(οποιαδήποτε ώρα και ηµέρα απαιτηθεί από την υπηρεσία)
θ. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής για τον χρόνο ισχύς της οικονοµικής προσφοράς κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 10
της διακήρυξης
ι. Κάθε υποψήφιος που υποβάλλει προσφορά, θα πρέπει να προσκοµίσει και υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε την οποία θα δηλώνει τα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία ισχύει
η προσφορά του.
κ. Τεχνική ικανότητα
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να αποδείξουν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες µε
την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
1) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του µηχανήµατος ή οχήµατος
2) Αντίγραφο του βιβλίου µεταβολών
3) Άδειες χειριστή µηχανηµάτων ή οδηγών φορτηγών
4) Βεβαίωση καταβολής τελών χρήσης έως και το έτος 2015
5) Ασφαλιστήρια συµβόλαια των µηχανηµάτων ή οχηµάτων σε ισχύ (σε όλη τη διάρκεια της
µίσθωσης)
6) ΚΤΕΟ σε ισχύ όπου απαιτείται
•
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λ. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη, χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής για τον χρόνο παράδοσης των ζητουµένων ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ∆ήλωση
χρόνου παράδοσης µεγαλύτερου από τον οριζόµενο στο άρθρο 21.1 του παρόντος
παραρτήµατος, αποτελεί απόκλιση από ουσιώδη όρο της διακήρυξης και η προσφορά για το
ΤΜΗΜΑ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11.2 Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στο διαγωνισµό, περισσότερες από µία (1) εταιρείες,
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ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση
αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις
προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης, δεν µπορεί
να συµµετέχει στο διαγωνισµό για λογαριασµό του, υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε
αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής.
11.3 Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από
τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
τα αντίστοιχα βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά µπορούν να
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ή,
σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, που γίνονται ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή ελληνικής προξενικής αρχής
της χώρας του διαγωνιζόµενου. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η
οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ο διαγωνιζόµενος θα αναφέρει αναλυτικά τα
πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη
χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια
για την πηγή, την πληρότητα και το περιεχόµενο των επιµέρους δικαιολογητικών. Όπου
απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, νοείται για τους µεν ηµεδαπούς Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα
µε τον Ν. 1599/1986 του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση
του φυσικού προσώπου, για τους δε αλλοδαπούς κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το
οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
11.4 Τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού που είναι γραµµένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, επί ποινή αποκλεισµού.
11.5 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής των υποψήφιων αναδόχων στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτούς ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζονται από
αυτούς εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην υπηρεσία.
Όσα δε, δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα και συνεπώς δεν
φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, πρέπει να προσκοµισθούν επίσης στην Α.Α. εντός τριών
(3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Η προσκόµιση θα γίνεται στο πρωτόκολλο
της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, µε διαβιβαστικό όπου αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά και στοιχεία.
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11.6 Έγγραφα : Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή
επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
i. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων : Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που
έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1
του νόµου 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα
συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.
ii. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων : Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής,
και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν,
οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILLE), οι
οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες
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διακρατικές συµφωνίες.
iii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων : Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόµου 4250/2014.
iv. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα : Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον
υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους.
11.7 Υπεύθυνη ∆ήλωση : Εννοείται, για τους ηµεδαπούς, δήλωση κατά την παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού
συµµετέχοντος, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της χώρας
προέλευσης του, το οποίο θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Σε περίπτωση Νοµικού προσώπου υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή από
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται
επικυρωµένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).
Οι ζητούµενες από την ∆ιακήρυξη Υπεύθυνες ∆ηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες. Σε όλες
τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητείται ή αναφέρεται «έγγραφη δήλωση», «ρητή δέσµευση»,
«δήλωση» κλπ, εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείµενο της προσφοράς
υποψηφίου.
Οι απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις ή δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον
οικονοµικό φορέα σε µορφή αρχείου τύπου .pdf, θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή του έχοντος
προς τούτο υποχρέωση και δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση.
Τονίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπές δηλώσεις που δεν έχουν συνταχθεί / εκδοθεί
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του,
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο και επί πλέον
προσκοµίζονται εγγράφως στην Α.Α. εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
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Άρθρο 12ο
Ηλεκτρονικός Φάκελος προσφοράς
12.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο
άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ.
Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).
12.2 Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Ώπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.
12.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, καθένα από
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τα οποία πρέπει να φέρει διακριτή αναφορά του ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο οποίο αναφέρεται, µε τη
σειρά που αυτά ζητούνται και µε τον τρόπο που απαιτείται στο άρθρο 11 και τα οποία θα είναι
κοινά για όποιον διαγωνιζόµενο καταθέτει διακριτές προσφορές για περισσότερα από ένα
ΤΜΗΜΑΤΑ. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
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∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε
το άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11
της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα
στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή,
πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί
/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν
την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή
συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου
ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
12.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή), ο οποίος περιέχει τα οριζόµενα στο άρθρο
13 της παρούσας διακήρυξης και θα περιέχει τόσους πίνακες όσα είναι και τα ΤΜΗΜΑΤΑ για
τα οποία καταθέτει προσφορά ο διαγωνιζόµενος.
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάτπει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς του
παραρτήµατος Ε΄, σε µορφή pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της
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οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 12, οι συµµετέχοντες θα
συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δυο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό).
12.3 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν
µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που
έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα
12.4 Από το σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής της προσφοράς
12.5 ∆εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που δεν υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά ή που
υποβλήθηκαν εκτός της αναγραφόµενης στην διακήρυξη προθεσµίας υποβολής ηλεκτρονικών
προσφορών όπως τηρείται µέσω των υπηρεσιών χρονοσήµανσης του Συστήµατος.
12.6 Αποδοχή όρων
Οι οικονοµικοί φορείς, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εµπροθέσµως την προδικαστική προσφυγή
του άρθρου 4§1 του Ν.3886/2010 κατά της διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί η προσφυγή
αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύνανται, µε την προσφορά τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να
αποκρούσουν ευθέως ή εµµέσως τους όρους αυτούς.
Επίσης θεωρείται δεδοµένο ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της
προµήθειας, των πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισµού κλπ και ότι
έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη.

15PROC003149151 2015-10-12

Άρθρο 13ο
(Υπο)φάκελλος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
13.1 Η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα δοθεί µέσω του ηλεκτρονικού
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Η οικονοµική προσφορά θα αφορά για κάθε ΤΜΗΜΑ του
δηµοπρατούµενου αντικειµένου, δηλαδή θα υποβληθούν τόσοι πίνακες οικονοµικής
προσφοράς όσα και τα ΤΜΗΜΑΤΑ για τα οποία ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει
προσφορά, αφού τα ΤΜΗΜΑΤΑ είναι αυτοτελή και διακριτά. Στην προσφορά είτε αναφέρεται
είτε όχι, εννοείται ότι περιλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για
παράδοση των ζητουµένων ειδών ή στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στην
παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά στην τιµή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαµβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις
και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ακόµα, προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχθεί,
θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.2 Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό επί µέρους ηλεκτρονικό αρχείο ανά
ΤΜΗΜΑ, µε τη συµπλήρωση των αντιστοίχων Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς Π1 έως Π12
(ανάλογα µε το ΤΜΗΜΑ για το οποίο υποβάλλεται προσφορά), οι οποίοι περιλαµβάνονται στο
Παράρτηµα Ε΄ «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύµφωνα µε τις οδηγίες που
παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό.
Σε περίπτωση διάστασης µεταξύ των εισαχθέντων και δηλωθέντων στο σύστηµα στοιχείων
και των αποτυπωθέντων στην οικονοµική προσφορά στοιχείων, κατισχύει η εντός του
συστήµατος δήλωση.
13.2.1 ΠΙΝΑΚΕΣ Π1 έως Π12
Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1-12 αντιστοιχεί στο ποσό που
συµπληρώνει στο πεδίο “ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ” των Πινάκων Οικονοµικής Προσφοράς Π1-Π12 ανάλογα µε το ΤΜΗΜΑ για το
οποίο αφορά η προσφορά).
Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς :
α) Η Τιµή Μονάδας (τιµή ώρας) χωρίς ΦΠΑ µε δύο δεκαδικά ψηφία για κάθε ένα από τα
είδη που περιλαµβάνει το κάθε ΤΜΗΜΑ
β) Η µερική τιµή του είδους χωρίς ΦΠΑ.
γ) Η συνολική προσφερόµενη τιµή για το ΤΜΗΜΑ. Η τιµή αυτή θα είναι σε € (ευρώ), θα
αναγράφεται επί ποινή αποκλεισµού αριθµητικά και ολογράφως (που υπερισχύει σε
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περίπτωση ασυµφωνίας µε την αριθµητική τιµή) και θα περιλαµβάνει, µε χωριστή αναφορά :
- Την συνολική προσφερόµενη τιµή για το ΤΜΗΜΑ, απαλλαγµένη από ΦΠΑ,
- Τον ΦΠΑ που βαρύνει την αξία σε ποσό.
- Την συνολική προσφερόµενη τιµή για το ΤΜΗΜΑ, που περιλαµβάνει και τον ΦΠΑ.
Ανάδοχος στο ΤΜΗΜΑ αναδεικνύεται ο διαγωνιζόµενος που έχει προσφέρει την χαµηλότερη
συνολική τιµή για το ΤΜΗΜΑ χωρίς ΦΠΑ, όπως η τιµή αυτή έχει συµπληρωθεί στο πεδίο :
“ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ χωρίς ΦΠΑ, € (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)”.
Προσφορά που δίνει µεγαλύτερη τιµή έστω και για ένα από τα είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ εν
σχέσει µε την αντίστοιχη τιµή του είδους όπως αυτή δίδεται στο άρθρο 3.1 του
παρόντος παραρτήµατος, ή προσφορά που δίνει συνολική προσφερόµενη τιµή για το
ΤΜΗΜΑ όπως αυτή έχει συµπληρωθεί στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ, χωρίς ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ χωρίς ΦΠΑ, όπως
αυτή δίδεται στο άρθρο 3.1 του παρόντος παραρτήµατος, στο πεδίο ΣΥΝΟΛΟ,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη για το ΤΜΗΜΑ αυτό.
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13.3 Το εξαγόµενο από το σύστηµα αρχείο .pdf, το οποίο κάθε υποψήφιος οφείλει να
συµπεριλάβει στην οικονοµική του προσφορά πρέπει να ταυτίζεται κατά γραµµή µε τα
αντίστοιχα στοιχεία της υποβληθείσας από τον ίδιο προσφοράς µε την µορφή των πινάκων
οικονοµικής προσφοράς για κάθε ένα διακριτό και αυτοτελές ΤΜΗΜΑ της προµήθειας. Σε
περίπτωση αναντιστοιχίας κατισχύουν οι τιµές που έχουν δοθεί στο σύστηµα.
13.4 DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ.
Η προσφορά για ΤΜΗΜΑ µπορεί να απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι
εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης
του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης. Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.
Άρθρο 14ο
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών και διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης
προσφορών - Ανακοίνωση τιµών
14.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.µ., µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
14.2 Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» .
14.3 Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
14.4 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςΤεχνική προσφορά», η επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της, εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα
στάδια του διαγωνισµού, των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων
τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της διακήρυξης και
συντάσσει προς τούτου σχετικό πρακτικό περί αιτιολογηµένης αποδοχής ή απόρριψης των
προσφορών των υποψηφίων. Το ανωτέρω πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη της
επιτροπής κοινοποιείται για έγκριση στο αρµόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται
σε όλους τους υποψήφιους.
14.5 Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης γνωστοποιεί στους υποψήφιους των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά
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Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά», την ηµεροµηνία και ώρα που θα πραγµατοποιηθεί η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµικών προσφορών»
14.6 Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του
διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι
χρήστες του συστήµατος,προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των
(υπο)φακέλων «Οικονοµικών προσφορών»
14.7
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική
προσφορά» οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν
14.8 Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται ως εξής:
• απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι οικονοµικές προσφορές που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις των άρθρων 13 & 15 της παρούσας διακήρυξης
• εν συνεχεία αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές, σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας
• η αξιολόγηση πραγµατοποιείται για κάθε διακριτό και αυτοτελές ΤΜΗΜΑ της µίσθωσης
ξεχωριστά
• λαµβάνεται υπόψη:
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή του κάθε προσφερόµενου προϊόντος.
14.7 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει
σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαµβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονοµικών
προσφορών των υποψηφίων κατά αύξουσα σειρά για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1-12. Το ανωτέρω
πρακτικό αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη της επιτροπής κοινοποιείται για έγκριση στο
αρµόδιο όργανο. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται σε όλους τους υποψήφιους.
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Άρθρο 15°
Απόρριψη προσφορών
Η Α.Α. δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα προσφορά για ΤΜΗΜΑ, µε απόφαση του
Οργάνου Λήψης Αποφάσεων µετά από σχετική εισήγηση της Ε.∆.∆. ή της Ε.Α. Σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις
ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκµηρίωση.
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή
πρόταση που κατά την κρίση της Α.Α. εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά.
3. Αφορά σε µέρος µόνον της προµήθειας ΤΜΗΜΑΤΟΣ και δεν καλύπτει το σύνολο των
ζητουµένων ειδών αυτού είτε αντιµετωπίζει ενιαία περισσότερα του ενός ΤΜΗΜΑΤΑ ή το
σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου (δηλαδή και τα δώδεκα ΤΜΗΜΑΤΑ µαζί).
4. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα
διακήρυξη.
5. Παρουσιάζει έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων
προϋποθέσεων συµµετοχής του άρθρου 7 του παρόντος παραρτήµατος.
6. ∆εν περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία και δικαιολογητικά συµµετοχής του
άρθρου 11 του παρόντος παραρτήµατος και δεν συνοδεύεται από τη/τις νόµιµη/µες
εγγυητική/κές επιστολή/λές συµµετοχής στο διαγωνισµό.
7. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια την τιµή ανά τεµάχιο είδους, την µερική τιµή είδους και την
Συνολική Προσφερόµενη Τιµή για τα ΤΜΗΜΑΤΑ ή/και εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο των
προσφερόµενων τιµών σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο της προσφοράς πλην του ηλεκτρονικού
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αρχείου της Οικονοµικής Προσφοράς.
8. ∆εν προσκοµίζει εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σε
έντυπη µορφή, τα δικαιολογητικά συµµετοχής, στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
9. Οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές και ο διαγωνιζόµενος δεν παρέχει
επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
10. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ µεγαλύτερο του προβλεπόµενου
στο παρόν παράρτηµα (άρθρο 21).
11. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ο
12. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογηµένη κρίση του αρµόδιου οργάνου του ∆ΗΜΟΥ ουσιώδεις
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές του τεύχους της διακήρυξης ή δεν καλύπτει
πλήρως τους όρους και τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται απαράβατοι ή που έχουν τεθεί
επί ποινή αποκλεισµού.
13. ∆εν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
14. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο αποκλεισµού που απορρέει από την παρούσα
διακήρυξη.
Άρθρο 16Ο
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
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Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού συλλογικό όργανο, δηλ
η Ε.Α. µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της προς το Όργανο Λήψης Αποφάσεων που
αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει :
α. Την κατακύρωση της µίσθωσης για ολόκληρη την ποσότητα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της Κείµενης Νοµοθεσίας, που προσφέρει ο µισθωτής
β. Την διενέργεια κλήρωσης για την επιλογή αναδόχου, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε
ισότιµες προσφορές για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως και 12.
γ. Την µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ και
επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης.
δ. Την µαταίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού για ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ
που προκύπτουν από λόγους δηµοσίου συµφέροντος και έως τη σύναψη της Σύµβασης και
αζηµίως για αυτήν.
ε. Την τελική µαταίωση του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς δεν έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιονδήποτε λόγο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.
Εάν κριθεί αναγκαίο, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να αποφασίσει την προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ
Άρθρο 17ο
Ενστάσεις - Προσφυγές
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
17.1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων :
- κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ή
- της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υπό τους
όρους και τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του Άρθρου 15 του Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.
Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ή κατά της συµµετοχής
προµηθευτή σε αυτόν µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή
αποκλείσθηκε από αυτόν υποβάλλονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και
για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο
Χαλκηδόνος κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
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από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου κατά τον τρόπο που
περιγράφεται παρακάτω. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
από την αρµόδια επιτροπή η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη
γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει τελικά.
17.2 Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρα 225, 226, 227,
238)
17.3 Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Α.Α. προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.
17.4 Εφόσον οι ενστάσεις/προσφυγές απορρίπτονται, γίνεται ανάρτηση της απόφασης στον
χώρο του διαγωνισµού και ενηµέρωση του προσφεύγοντος µέσω του Συστήµατος. Η
απόφαση συνοδεύεται και από το πρακτικό της Ε.∆.∆. προκειµένου να λάβουν γνώση οι
προσφεύγοντες.
17.5 Τρόπος υποβολής των ενστάσεων – προσφυγών
Οι ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους προσφέροντες, σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα άνω και στην περ β της παρ 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013,
συµπληρώνοντας την ειδική φόρµα του Συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο
µε αρχείο .pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας
το υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής
λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
Σε κάθε περίπτωση, η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της
ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της
ένστασης, όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκοµισθεί
από τον οικονοµικό φορέα, οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η
ηµεροµηνία αποστολής.
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17.6 Ενστάσεις µετά την υπογραφή της σύµβασης
Μετά την υπογραφή της σύµβασης, για κάθε πράξη του ∆ήµου ή Νοµικού Προσώπου για την
οποία ο ανάδοχος της προµήθειας ΤΜΗΜΑΤΟΣ κρίνει ότι είναι βλαπτική των συµφερόντων
του, έχει δικαίωµα να ασκήσει ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.
Άρθρο 18ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης – Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :
18.1 Πρόσκληση για υπογραφή Σύµβασης
Η κατακύρωση του διαγωνισµού ανά ΤΜΗΜΑ γίνεται από το Όργανο Λήψης Αποφάσεων. Η
εν λόγω απόφαση κατακύρωσης αναρτάται στο διαδίκτυο, τόσο στην ιστοσελίδα του ∆ΗΜΟΥ :
www.dimos-chalkidonos.gr όσο και στον δικτυακό τόπο του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ :
http://et.diavgeia.gov.gr.
Στον διαγωνιζόµενο που επελέγη ως Ανάδοχος για το ΤΜΗΜΑ, αποστέλλεται από την Α.Α.
εγγράφως και µε αποδεικτικό παραλαβής, η σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης –
πρόσκληση προς υπογραφή της Σύµβασης. Η ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία :
α) Το ΤΜΗΜΑ .
β) Τις ποσότητες.
γ) Την τιµή ανά µονάδα και την τελική τιµή.
δ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
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στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του
διαγωνισµού.
ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο ανάδοχος (ή ανάδοχοι) στον οποίο θα κατακυρωθεί η εργασία ανά ΤΜΗΜΑ, υποχρεούται
να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού
ίσου µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. (βλ. άρθρο 20, παρ. 2 της
παρούσας διακήρυξης). Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της
Σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Όµως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης του κάθε προϊόντος αρχίζει
να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος
αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η
σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης του είδους καυσίµου υπολογίζεται από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό
τηλεγράφηµα ή τηλεοµοιοτυπία στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η
πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό,
ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Εάν ο προµηθευτής ΤΜΗΜΑΤΟΣ στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να
υπογράψει την Σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος για το ΤΜΗΜΑ µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Ε.Α.
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Άρθρο 19ο
Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης – Τροποποίηση Σύµβασης – Ολοκλήρωση
Σύµβασης
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :
19.1 Κατάρτιση και υπογραφή Σύµβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζονται από το ∆ήµο οι σχετικές Συµβάσεις για τα
ΤΜΗΜΑΤΑ που υπογράφονται και από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η Σύµβαση υπογράφεται για
το ∆ήµο από τον ∆ήµαρχο. Εκ µέρους του Αναδόχου, η Σύµβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή
τον Νόµιµο Εκπρόσωπο του, ο οποίος µονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συµβατικών
Τευχών.
Η Σύµβαση για την υλοποίηση της µίσθωσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ καταρτίζεται στην ελληνική
γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην παρούσα διακήρυξη και στην
προσφορά του αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η Σύµβαση δεν µπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο αυτών των στοιχείων. Η Σύµβαση, που
περιέχει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ του προκηρυσσόµενου αντικειµένου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της µίσθωσης και
τουλάχιστον τα εξής :
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της Σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς µίσθωση µηχανήµατα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ .
δ. Οι τιµές που έχουν προσφερθεί για τα µηχανήµατα του τµήµατος
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους.
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στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης.
ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρµογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της µίσθωσης.
ια. Την παραλαβή των εργασιών.
Το κείµενο της Σύµβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων
ή παραδροµών. Για όσα σηµεία δεν ρυθµίζονται µε την Σύµβαση, ισχύουν οι γενικότερες
διατάξεις περί προµηθειών του δηµοσίου. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους
µισθωτές µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα
Αρχή.
19.2 Τροποποίηση Σύµβασης
Η Σύµβαση τροποποιείται µόνο γραπτώς και κατόπιν συµφωνίας των δύο συµβαλλόµενων
µερών µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου (Ε∆), και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό
όρο. Τυχόν τροποποιήσεις δεν µπορούν να αφορούν το φυσικό ή το οικονοµικό αντικείµενο
της ∆ιακήρυξης, το οποίο θα υλοποιηθεί όπως προδιαγράφεται.
19.3 Ολοκλήρωση Σύµβασης
Η Σύµβαση για ΤΜΗΜΑ θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε η ποσότητα των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως
ασήµαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
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Άρθρο 20ο
Εγγυήσεις
20.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό.
1. Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να
καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Η επιστολή αυτή πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, να απευθύνεται προς
τον ∆ΗΜΟ και το ποσό της θα πρέπει να καλύπτει το 1% του προϋπολογισµού, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ή των ΤΜΗΜΑΤΩΝ για το/τα οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά, όπως ο προϋπολογισµός αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του
παρόντος παραρτήµατος. Κατά συνέπεια υποβάλλεται µία µόνο εγγυητική επιστολή
συµµετοχής. Το ποσό της εγγυητικής θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως σε
ευρώ.
Αναλυτικά ανά ΤΜΗΜΑ, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής για τα ΤΜΗΜΑΤΑ του
προκηρυσσόµενου αντικειµένου, είναι :
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΤΣΑΠΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ

ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , σε €
Πενήντα ευρώ
(50,00 €)
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2

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΣΑΠΑ ΕΡΠΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ

Πενήντα πέντε ευρώ
(55,00 €)
∆εκαεπτά ευρώ και πενήντα
λεπτά
(17,50 €)
Εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και
είκοσι πέντε λεπτά
(145,25 €)
Εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα
λεπτά
(112,50 €)
Τριάντα πέντε ευρώ
(35,00 €)
Εβδοµήντα ευρώ
(70,00 €)
Εξήντα ευρώ
(60,00 €)
Είκοσι πέντε ευρώ
(25,00 €)
Σαράντα πέντε ευρώ
(45,00 €)
Ενενήντα τρία ευρώ
(93,00 €)
Ογδόντα τέσσερα ευρώ και εξήντα
λεπτά
(84,60 €)
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JCB-ΣΦΥΡΑ

3

4

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ –ΦΟΡΤΩΤΗΣ
JCB (ΩΡΕΣ)
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ – GRADER

5
6
7
8
9

Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 8-15 ΤΟΝΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ (φαγάνα) ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥΛΑΧ. 24 µ.
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ (∆ΙΑΒΟΛΑΚΙ)

10

DRUG LINE ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 M

11

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΤΣΑΠΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

12

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΣΑΠΑ ΕΡΠΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ

Σε περίπτωση διαγωνιζόµενου που υποβάλλει διακριτές προσφορές:
για τα δώδεκα ΤΜΗΜΑΤΑ η απαιτούµενη εγγύηση συµµετοχής ανέρχεται σε ποσοστό ένα
τοις εκατό (1%) επί του προϋπολογισµού του προκηρυσσόµενου αντικειµένου χωρίς το ΦΠΑ,
όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος Παραρτήµατος, ήτοι συνολικά σε 792,85 € και
3. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητεί η διακήρυξη στο άρθρο 10 του παρόντος
Παραρτήµατος, ήτοι πρέπει να έχει ισχύ 7 µηνών.
4. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία,
µπορεί να γίνει δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.
5. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου .pdf και στην συνέχεια προσκοµίζεται από αυτόν στην αρµόδια
υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισµού, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή της.
6. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο
κατακυρώθηκε η µίσθωση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ, επιστρέφεται στον ανάδοχο, µε την
προσκόµιση της προβλεπόµενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. Οι Εγγυητικές
Επιστολές Συµµετοχής των λοιπών µισθωτών επιστρέφονται στους οικονοµικοί φορείς εντός
τεσσάρων (4) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης του ΤΜΗΜΑΤΟΣ / των ΤΜΗΜΑΤΩΝ στον ανάδοχο.
7. Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν και τα ακόλουθα :
1. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (∆ήµος Χαλκηδόνος).
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Τα προς µίσθωση µηχανήµατα και το/τα ΤΜΗΜΑ/ΤΜΗΜΑΤΑ
Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής.
Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του µισθωτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
9. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διζήσεως.
10. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση.
11. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
12. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει
να είναι µεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη
κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα.
13. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της,
ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
8. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η µίσθωση, αρνηθεί να
υπογράψει εµπροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της
Σύµβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει
από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Ε.Κ.Π.ΟΤΑ., οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της
Α.Α. µετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων (∆ηµοτικό
Συµβούλιο), ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
9. Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής θα συµφωνεί µε τα αναγραφόµενα στο
άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ. και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014
20.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :
1.α) Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ξεχωριστά για κάθε ΤΜΗΜΑ του
προκηρυσσόµενου αντικειµένου που κατακυρώθηκε σε αυτόν, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας εκάστου κατακυρωθέντος σε
αυτόν ΤΜΗΜΑΤΟΣ, χωρίς τον ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος για κάποια ΤΜΗΜΑΤΑ είναι ο ίδιος, µπορεί να κατατεθεί
µία εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
θα αντιστοιχεί στο 5% του αθροίσµατος των συµβατικών αξιών, προ ΦΠΑ, των
ΤΜΗΜΑΤΩΝ αυτών. Η εγγυητική αυτή επιστολή σχετίζεται µε την καλή εκτέλεση των
όρων της Σύµβασης (χρόνος παράδοσης, ποιότητα ειδών, εκπλήρωση λοιπών
συµβατικών υποχρεώσεων κλπ).
4.
5.
6.
7.
8.
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2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
Σύµβασης, και εκδίδεται υπέρ του φορέα µε τον οποίο υπογράφεται η σύµβαση.
3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την έκδοση των σχετικών
βεβαιώσεων για την καλή εκτέλεσης της µίσθωσης. Σε πρίπτωση που η σύµβαση διαιρείται σε
διακριτές φάσεις και η µίσθωση γίνεται σύµφωνα µε τη σήµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση
µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία της µίσθωσης που
έχει πραγµατοποιηθεί και έχουν εκδοθεί οι σχετικές βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση της
µίσθωσης. Εάν στη βεβαίωση αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεση παράδοση, η
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αποδέσµευση της εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της
εκπρόθεσµης παράδοσης.
4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να έχει χρόνο ισχύος µεγαλύτερο
από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ κατά έναν (1) µήνα
επιπλέον.
5. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των µηχανηµάτων του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ο µισθωτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική (σε περίπτωση
εγγύησης αορίστου ισχύος δεν υπάρχει θέµα αντικατάστασης). Ο κατά τα ανωτέρω
παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον
µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παραλαβής των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
6. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συµµετοχής (βλ. εδάφιο 6 της
παραγράφου 20.1 άνω), µε τις εξής διαφοροποιήσεις :
1.
∆εν θα αναφέρουν τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
2.
Θα αναφέρουν τα προς µίσθωση µηχανήµατα-οχήµατα και το ΤΜΗΜΑ.
3.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο υλοποίησης της µίσθωσης κατά δύο (2) µήνες,
ήτοι θα έχει ισχύ 14 µηνών.
7. Κατά τα λοιπά η Εγγυητική Επιστολή θα συµφωνεί µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 26 του
ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014.
20.3 Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτηµέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
που κυρώθηκε µε το ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Εγγυήσεις που
εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική.
20.4 Έλεγχος γνησιότητας εγγυητικών επιστολών
Ο ∆ήµος θα ελέγχει σε κάθε περίπτωση, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών
συµµετοχής που προσκοµίζουν οι διαγωνιζόµενοι ή της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης που προσκοµίζει ο ανάδοχος και δεν θα αποδίδει τις εγγυήσεις που έχει ήδη στα
χέρια της πριν την ανωτέρω διαπίστωση. Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικών επιστολών
συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης (η πλαστή εγγύηση δεν θεωρείται ως εγγύηση – ΣτΕ
2147/2001), οι διαγωνιζόµενοι θα αποκλείονται από τον διαγωνισµό ενώ ο ανάδοχος θα
κηρύσσεται έκπτωτος.
20.5 Εγγυήσεις Ενώσεων / Κοινοπραξιών
Κάθε µία από τις ως άνω εγγυήσεις µπορεί να καλύπτεται από µία ή περισσότερες εγγυητικές
επιστολές των οποίων το άθροισµα θα δίνει το συνολικό ποσό της αντίστοιχης εγγύησης. Σε
περιπτώσεις Ενώσεων Προσώπων ή Κοινοπραξιών, όταν κατατίθενται εγγυητικές επιστολές
συµµετοχής από κάθε µέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας, το άθροισµα των εγγυητικών
αυτών επιστολών θα ισούται µε το ποσό της εγγύησης και θα κατανέµεται στα µέλη της
ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής σε αυτήν. Κάθε µια από τις
εγγυητικές αυτές επιστολές θα πρέπει να εκδοθεί επ' ονόµατι όλων των µελών της ένωσης ή
της κοινοπραξίας και να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.

15PROC003149151 2015-10-12

Άρθρο 21ο

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Χρόνος – Τόπος - Τρόπος – Παράδοσης εργασιών
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21.1 Χρόνος παράδοσης
1. H µίσθωση θα ξεκινά από την ώρα όπου το προς µίσθωση µηχάνηµα έργου ή του
οχήµατος θα βρίσκεται στην έδρα της ∆ηµοτικής ή Τοπικής κοινότητας και η λήξη αυτής η
ώρα παύσης των εργασιών. Η µεταφορά αυτών στην έδρα της ∆ηµοτικής ή Τοπικής
κοινότητας θα γίνεται µε έξοδα του αναδόχου. Η µίσθωση και η παράδοση εργασιών θα
γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων
θα πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση των κάθε φορά προς ανάθεση εργασιών.
Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται µε τα µηχανήµατα των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-10 θα
ξεκινούν εντός 2 εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Εξαίρεση
από την ανωτέρω προθεσµία θα αποτελούν οι περιπτώσεις που αφορούν σε έκτακτες
ανάγκες όπου οι αναδόχοι θα αρχίζουν τις εργασίες άµεσα. Αντίστοιχα για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1112 η έναρξη των εργασιών θα γίνεται αµέσως µόλις προκύψει το έκτακτο γέγονος που
επιβάλει παρέµβαση µε τα µηχανήµατα δηλαδή εκχιονισµοί.
2. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης
που αναγράφονται στον προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η απορρόφηση του
συνόλου των ποσοτήτων, ο πάροχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου.
3. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της µίσθωσης
και της παράδοσης των εργασιών.
21.2 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί αποκλειστικά ασφαλισµένα µηχανήµατα
προκειµένου να εκτελεσθούν οι εργασίες που θα του ανατεθούν. Το κόστος συντήρησης, τα
καύσιµα και τυχόν βλάβες που µπορεί να προσκληθούν κατά την διάρκεια της µίσθωσης
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
21.3 ∆ιάρκεια σύµβασης
Η διάρκεια της σύµβασης/των συµβάσεων καθορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή τους,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 19.3 του παρόντος παραρτήµατος.
21.4 Παράταση σύµβασης
Ο όρος της παράτασης της συµβάσεως, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών,
µέχρι την ανάδειξη νέου µισθωτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, είναι νόµιµος, στο
µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που
καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του δήµου.(βλ.
Ελ.Συν.Πράξ. ΣΤ΄Κλιµάκιο 14, 34, 64, 99/2010, 41/2009, 114/2010, 17/2011, 27/2011).
ΑΡΘΡΟ 22Ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :
22.1 Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της
παραγγελθείσας ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας του άρθρου 21.1,
υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς το ∆ήµο, ως ποινική
ρήτρα, ποσοστό δύο τοις χιλίοις (2%) στην συµβατική αξία της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα, για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης.
Η κατά τα παραπάνω επιβαλλόµενη ποινική ρήτρα υπολογίζεται επί της συµβατικής
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι τυχόν ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
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εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
22.2 Εκτός τούτων, σε περίπτωση που θα καθυστερήσει ο ανάδοχος να παραδώσει τα
είδη στο φορέα ή παραλείψει να παραδώσει ορισµένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν
ή δεν τα παραδώσει καθόλου, ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών από τις αρµόδιες
επιτροπές και µη αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσµία, τότε ο ∆ήµος ή το
Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου µπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το
ελεύθερο εµπόριο. Στην περίπτωση αυτή, η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής µεταξύ της
συµβατικής και της εκ του ελευθέρου εµπορίου της αγοράς καθώς και άλλη πρόσθετη
δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και
καταλογίζονται σε βάρος του.
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ΑΡΘΡΟ 23Ο
Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ :
Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο
όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Με την ίδια διαδικασία,
ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα
είδη σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και σύµβαση.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 24Ο
Λύση - Καταγγελία Σύµβασης
Ο ∆ΗΜΟΣ δικαιούται να καταγγείλει τις Συµβάσεις, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι, δεν υλοποιούν την σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε
αυτή, παρά την προς τούτο όχληση της υπηρεσίας.
β) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι , εκχωρούν τη σύµβαση ή αναθέτουν εργασίες υπεργολαβικά
χωρίς την άδεια του ∆ΗΜΟΥ.
γ) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι, πτωχεύσουν ή τεθούν υπό εκκαθάριση, ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τους, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των
περιουσιακών τους στοιχείων,
δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου ή των αναδόχων για αδίκηµα συναφές
µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που
µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Α.Α.
ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση, στην οποία, ο ανάδοχος ή και οι ανάδοχοι παραβιάζουν και
αθετούν όρους της σύµβασης που υπογράφηκε µε τους φορείς προµήθειας, καθώς και
στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόµο.
ΑΡΘΡΟ 25Ο
Τρόπος πληρωµής
26.1 Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται σε ευρώ για το 100% της αξίας του
εκάστοτε τιµολογίου και µέσα σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από κάθε τµηµατική
παράδοση, αφού υπογραφούν οι σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από τις
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αρµόδιες Επιτροπές και προσκοµισθούν τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών
– δελτία
αποστολής του αναδόχου.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών δεν µπορεί να γίνει προ της
ηµεροµηνίας εκδόσεως της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου του ∆ΗΜΟΥ.
26.2 Σε περίπτωση που η πληρωµή του αναδόχου καθυστερήσει – µε υπαιτιότητα του
∆ΗΜΟΥ- εξήντα -60- ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από
αυτόν, ο ∆ΗΜΟΣ καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους άνευ περαιτέρω οχλήσεως από
µέρους του αναδόχου.
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης ∆ΗΜΟΣ ισούται
µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν
8 επιπλέον ποσοστιαίες µονάδες (περιθώριο), σύµφωνα µε το Ν.4152/2013, παράγραφος Ζ3
εδάφιο 6.
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ΑΡΘΡΟ 26Ο
Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία των ειδών, εκτός του Φ.Π.Α, διενεργούνται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι
οποίες βαρύνουν τον προµηθευτή:
α. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 8% για τις εργασίες.
β. Κράτηση 0,10% (επί της καθαρής αξίας του συµβατικού ποσού) υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ν. 4013/2011). Η επιβολή της κράτησης αυτής
υπέρ ΕΑΑ∆ΗΥ θα γίνεται σε κάθε πληρωµή (άρθρο 61 Ν. 4146/2013) και επ’ αυτής θα
επιβάλλεται τέλος χαρτοσήµου 3% και επ’ αυτού ειδική εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (κρατήσεις
υπέρ δηµοσίου).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
9.3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της µίσθωσης
Η παρούσα συγγραφή συντάσσεται προκειµένου ο ∆ήµος Χαλκηδόνος να προβεί στην
µίσθωση µηχανηµάτων-οχηµάτων για τις εργασίες:
-του ∆ήµου
-τους εκχιονισµούς 2015-2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της µίσθωσης υπάγονται στις διατάξεις:
Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφορά ανταλλακτικών & προµήθειας
καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει
Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.∆/τος 2396/53»
11389/93(ΦΕΚ 185Β/23-3-1993) κανονιστική απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΕΚΠΟΤΑ )
Ν.2503/1997/Α-107 ∆ιοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα ΟΤΑ
- Τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 (ΦΕΚ 11Α’) «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των
Ο.Τ.Α» όπως ισχύει και ιδιαίτερα την παράγραφο 5 του άρθρου 11.
Ν.2539/97/Α-244 Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
άρθρου 209 του Ν. 3463/06 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων ».
Ν.3852/10 περί «νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης
διοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το άρθρο 80 του Ν.2362(ΦΕΚ 247Α/27-11-1995) περί «δηµοσίου λογιστικού και
ελέγχου των δαπανών του κράτους».
Τις διατάξεις του Ν.2286/95 περί «προµηθειών δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
ΑΡΘΡΟ 3° Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία είναι:
Η διακήρυξη
Η τεχνική έκθεση
Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
Η προσφορά του ανάδοχου.
ΑΡΘΡΟ 4° Προϋπολογισµός
Η ενδεικτικά προϋπολογισθείσα δαπάνη της µίσθωσης ανέρχεται στα 97.520,55 € µε
τον Φ.Π.Α. (97.520,55 € για εργασίες του ∆ήµου και 21.844,80 € για τους εκχιονισµούς 20152016)
Θα βαρύνει τους Κ.Α. όπως αναλυτικά εµφανίζονται στην Τεχνική Έκθεση.
Η εκτέλεση της µίσθωσης θα γίνει µε βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 5ο Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον τρόπο που καθορίζεται από το άρθρο 20
του ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.
Λαµβάνοντας υπόψη:
Τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Τον ανταγωνισµό που θα αναπτυχθεί
Την χαµηλότερη τιµή
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ΑΡΘΡΟ 6ο Κατακύρωση αποτελέσµατος
- Η κατακύρωση του αποτελέσµατος γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. Εφόσον
έχουν προσκοµιστεί τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά κρίνεται αποδεκτή µε
βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 7ο Σύµβαση
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος, υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύµβαση σε προθεσµία
όχι µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της πρόσκλησης,
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται:
Σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής αξίας (χωρίς τον ΦΠΑ). Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την έκδοση των σχετικών
βεβαιώσεων για την καλή εκτέλεση της µίσθωσης.
ΑΡΘΡΟ 9° Τιµές - τρόπος πληρωµής
Οι τιµές µονάδας του συµβατικού τιµολογίου είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη
διάρκεια της σύµβασης και για κανένα λόγω δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.
Η πληρωµή θα γίνεται µε εντάλµατα που θα εκδίδονται µετά από κάθε βεβαίωση καλής
εκτέλεσης εργασιών από την αρµόδια επιτροπή.
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ΑΡΘΡΟ 10° Προθεσµία παράδοσης
H µίσθωση θα ξεκινά από την ώρα όπου το προς µίσθωση µηχανήµα έργου ή του οχήµατος
θα βρίσκεται στην έδρα της ∆ηµοτικής ή Τοπικής κοινότητας και η λήξη αυτής η ώρα πάυσης
των εργασιών.Η µεταφορά αυτών στην έδρα της ∆ηµοτικής ή Τοπικής κοινότητας θα γίνεται
µε έξοδα του αναδόχου. Η µίσθωση και η παράδοση εργασιών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα
µε τις ανάγκες του ∆ήµου και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων θα πραγµατοποιείται µετά
την ολοκλήρωση των κάθε φορά προς ανάθεση εργασιών.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της µίσθωσης και
της παράδοσης των εργασιών.
Ειδικότερα οι εργασίες που θα εκτελούνται µε τα µηχανήµατα των ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1-10 θα
ξεκινούν εντός 2 εργάσιµων ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας. Εξαίρεση
από την ανωτέρω προθεσµία θα αποτελούν οι περιπτώσεις που αφορούν σε έκτακτες
ανάγκες όπου οι αναδόχοι θα αρχίζουν τις εργασίες άµεσα. Αντίστοιχα για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1112 η έναρξη των εργασιών θα γίνεται αµέσως µόλις προκύψει το έκτακτο γέγονος που
επιβάλει παρέµβαση µε τα µηχανήµατα δηλαδή εκχιονισµοί.
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9.4

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π1

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………

µε

Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 1 και τίτλο : EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΤΣΑΠΑ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΤΣΑΠΑ
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ

Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονάδο
(ώρες)
ς
(1)
Ώρες

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π2
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Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………

µε

Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 2 και τίτλο : EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΤΣΑΠΑ ΕΡΠΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΤΣΑΠΑ
ΕΡΠΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ

Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονάδο
(ώρες)
ς
(1)
Ώρες

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π3
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15PROC003149151 2015-10-12

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………

µε

Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό3 και τίτλο : JCB-ΣΦΥΡΑ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

1

JCB-ΣΦΥΡΑ

Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονάδο
(ώρες)
ς
(1)
Ώρες

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

50

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 3, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π4

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆
Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………

15PROC003149151 2015-10-12

µε

Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 4 και τίτλο : EΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ -ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB

Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονάδο
(ώρες)
ς
(1)
Ώρες

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

415

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 4, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π5

Της

επιχείρησης

…………………………………………………………………………………

µε

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………

15PROC003149151 2015-10-12

Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 5 και τίτλο : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΙΑΩΝ GRADER

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

1

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΙΑΩΝ-GRADER

Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονάδο
(ώρες)
ς
(1)
Ώρες

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

250

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 5, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π6

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………

µε

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

15PROC003149151 2015-10-12

Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 6 και τίτλο : O∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 8-15 ΤΟΝΩΝ

Α/Α
ΕΙ∆ΟΣ

1

Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 8-15 ΤΟΝΩΝ

Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Μονάδο
(ώρες)
ς
(1)
Ώρες

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

100

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 6, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π7

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………
Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 7 και τίτλο : ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ

µε

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Α/Α

15PROC003149151
2015-10-12
Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ

Μονάδο
ς

(ώρες)
(1)

Ώρες

200

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π8

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………

µε

Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 8 και τίτλο : ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΕΡΠΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ (φαγάνα) ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΤΟΥΛΑΧ. 24µ

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Α/Α

15PROC003149151
2015-10-12
Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΝΟΣ
ΕΡΠΙΣΤΙΟΦΟΡΟΣ (φαγάνα) ΜΕ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΟΥΛΑΧ. 24µ

Μονάδο
ς

(ώρες)
(1)

Ώρες

120

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 8, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π9

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………
Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 9 και τίτλο : ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ (∆ΙΑΒΟΛΑΚΙ)

µε

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Α/Α

15PROC003149151
2015-10-12
Τιµή ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΙ∆ΟΣ

1

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ (∆ΙΑΒΟΛΑΚΙ)

Μονάδο
ς

(ώρες)
(1)

Ώρες

100

ΤΙΜΗ ώρας (€)
(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 9, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 9, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 9, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 9, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π10

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………
Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 10 και τίτλο : ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΕΤΩΝ

µε

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Α/Α

1

Τιµή 2015-10-12
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15PROC003149151
ΤΙΜΗ ώρας (€)
ΕΙ∆ΟΣ
Μονάδο
(ώρες)

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΕΤΩΝ

ς

(1)

Ώρες

50

(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 10, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π11

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………
Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 11 και τίτλο : ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 6µ3 τουλάχιστον µε λεπίδα
εκχιονισµούς)

µε

(για τους

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Α/Α

1

Τιµή 2015-10-12
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15PROC003149151
ΤΙΜΗ ώρας (€)
ΕΙ∆ΟΣ
Μονάδο
(ώρες)

ΑΛΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ 6µ3 τουλάχιστον
µε λεπίδα

ς

(1)

Ώρες

93

(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 11, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 11, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 11, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 11, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π12

Της
επιχείρησης
…………………………………………………………………………………
έδρα ………………………...., οδός …………………., αριθµός ……, τηλέφωνο …………………., fax …………
Για το ΤΜΗΜΑ µε αριθµό 12 και τίτλο : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΙΑΩΝ (γκρέιντερ) (για τους εκχιονισµούς)

µε

ΑΔΑ: Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0Δ
Α∆Α:Ω8ΦΠΩΗ2-Χ0∆

Α/Α

1

Τιµή 2015-10-12
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15PROC003149151
ΤΙΜΗ ώρας (€)
ΕΙ∆ΟΣ
Μονάδο
(ώρες)

∆ιαµορφωτής γαιών (γκρέιντερ)

ς

(1)

Ώρες

188

(2)

ΜΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
(€)
(3)=(1)*(2)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 12, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 12, χωρίς ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 12, µε ΦΠΑ, €
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 12, µε ΦΠΑ, €
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΤΟΠΟΣ ………….………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (Σφραγίδα και υπογραφή) ………….………………

