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( με Φ.Π.Α. 24%)

Κ.Α. 35.7131.01

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
Έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις:
• Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/2010): «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
• Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ.114Α/2006): «Κ.Δ.Κ.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει.
• Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
• Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
• Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
• ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β’): «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της
υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
• Της με αριθμό 343/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης της
απαιτούμενης πίστωσης.
• Της με αριθμό 469/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.
1.

Την ανάγκη να εμπλουτιστεί ο στόλος των μηχανημάτων έργου του Δήμου Ξυλοκάστρου
– Ευρωστίνης για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του και την ασφάλεια των
πολιτών.

Προβαίνει:
Με διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ»
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 55/2016 επικαιροποιημένης μελέτης και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
(βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής) και προσκαλεί να υποβάλλετε προς το Δήμο
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης τη σφραγισμένη τεχνική και οικονομική προσφορά σας μαζί με
πιστοποιητικά, προσπέκτους και σχέδια των προς προμήθεια υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις σχετικές, Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Περιβάλλοντος του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
Άρθρο 1ο: Περιγραφή της προμήθειας
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προκηρύσσει δημόσιο «συνοπτικό διαγωνισμό» με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής) για την προμήθεια
(αγορά) ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος έργου, αυτοκινούμενου ελαστικοφόρου
βυτιοφόρου πολυμηχανήματος μετά χορτοκοπτικού βραχίονα. (κωδικός CPV 34114000-9),
όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη δημοπράτησης και ειδικότερα στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και τα συνημμένα προς αυτή έντυπα ερωτηματολογίου και πίνακα

αξιολόγησης, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. Εναλλακτικές προσφορές
δεν γίνονται αποδεκτές.
Άρθρο 2ο: Συμβατικά στοιχεία
Στοιχεία σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Διακήρυξη η οποία επέχει και θέση Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
β. Η ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές προδιαγραφές)
γ. Προσφορά αναδόχου
Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός προμήθειας
Στην παρούσα προμήθεια περιλαμβάνεται αναλυτικά το κάτωθι είδος:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1.

Πολυμηχάνημα έργου
μεταχειρισμένο
αυτοκινούμενο
ελαστικοφόρο βυτιοφόρο
μηχάνημα μετά
χορτοκοπτικού βραχίονα

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

34114000-9

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμ

1,00

ΤΙΜΗ €

ΔΑΠΑΝΗ €

22.850,00

22.850,00

Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΟ:

5.484,00
28.334,00

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας του παραπάνω μηχανήματος
ανέρχεται στο ποσό των 28.334,00 με Φ.Π.Α.(24%) και χρηματοδοτείται από πιστώσεις
Σ.Α.Τ.Α./ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Η παρούσα δαπάνη είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 35.7131.01
του προϋπολογισμού του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης για το έτος 2016. Η πίστωση
έχει ψηφιστεί με την αριθ. 343/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Π.Α.Υ.
392/2016).
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 4ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης
α)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
β)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ)
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των
παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
δ)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια
ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη
τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
ε)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση του
Δήμου και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής
διαφοροποιήσεις:
1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά δύο (2) μήνες.
στ)

Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση (βλ. άρθρο 11 διακήρυξης). Στην περίπτωση
ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Άρθρο 5ο
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 6ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
• δωροδοκία,
• απάτη,
• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας,
• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
• για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά
ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
• τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
• τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση
των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός
φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των
τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν
διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
• Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ.
σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
• Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της
Ε.Π.Ε.
• Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει
επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει
νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων 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 υποβάλλουν έναρξη
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Τα
νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη
τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην
εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά
έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να
αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία
θα υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα
αντιστοιχίζει.
2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην
ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να

υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να
περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει,
επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της
προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης
της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της
Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα
μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα
αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα
μέλη εξετάζεται από το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.
Εάν ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν
επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν
αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή
της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις
ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και
εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και
υπογραφή).
Κάθε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλείεται από το διαγωνισμό όταν είναι ένοχος
σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
εφαρμογή του παρόντος τμήματος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές καθώς και
όσων ζητούνται από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Άρθρο 7ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
7.1 Η δημοπρασία θα γίνει στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2,
Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο Κορινθίας) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού την 2112- 2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) έως
ώρα 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών).
Οι επιθυμούντες να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την διακήρυξη κατά τ΄ανωτέρω.
Προσφορές που έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία,
αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού
και την ανάθεση της προμήθειας.
7.2 Η συγκεκριμένη ώρα του διαγωνισμού είναι δυνατόν να παραβιαστεί όταν υπάρχει
συνεχή ροή των προσφορών από τους διαγωνιζόμενους.
7.3 Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο
Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει εξωτερικά ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
α)Τη λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα.
β)Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας
γ)Τον αριθμό διακήρυξης
δ)Τον πλήρη τίτλο της προμήθειας
ε)Την ημερομηνία διαγωνισμού
στ)Τα στοιχεία του συμμετέχοντα, δηλαδή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email.
Σε περίπτωση ένωσης, πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της
ένωσης.
7.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα:

Α) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής
και δηλώσεις,
Β) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ένδειξη
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται
οικονομικά στοιχεία επί ποινή αποκλεισμού.
Περιεχόμενα «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»:
Β.1) Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα αναφέρεται ότι:
α) Όλα τα στοιχεία που παραθέτει ο προμηθευτής για το συγκεκριμένο είδος είναι επίσημα
του εργοστασίου κατασκευής και αληθή.
β) Το υπό προμήθεια μηχάνημα έργου φέρει τη σχετική έγκριση τύπου για την νόμιμη
κυκλοφορία στην Ελλάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, βάσει του υπ’ αριθμ. 9645/23-2-2006
εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., θα πρέπει να δεσμευτεί ότι η έγκριση τύπου των Ελληνικών
αρχών για την κυκλοφορία - χρήση του μηχανήματος έργου στην Ελλάδα πρέπει
υποχρεωτικά να κατατεθεί με την παράδοσή του.
γ) Θα αναλάβει τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή για
παράδοση του υπό προμήθεια είδους «ελεύθερου».
δ) Θα προσκομίσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό απαιτηθεί για την έκδοση της άδειας
κυκλοφορίας του προσφερόμενου μηχανήματος έργου.
Β.2) Δήλωση του συμμετέχοντα (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη κατά φύλλο από τον ίδιο
ή το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου με αναφορά στο χρόνο και τον
τόπο σύνταξής της) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής στοιχεία:
α) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τριάντα 30
ημερολογιακές ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
β) Το χρόνο παράδοσης του μηχανήματος, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από
τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.
γ) Τη δέσμευση σχετικά με την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, ανεξαρτήτως ωρών λειτουργίας.
δ) Αναλυτική περιγραφή του τρόπου και της διάρκειας εκπαίδευσης του προσωπικού του
φορέα στο χειρισμό, λειτουργία και συντήρηση του μηχανήματος, καθώς και ρητή δέσμευση
του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα την επίδειξη λειτουργίας και
εκπαίδευση των χειριστών.
ε) Η συμμόρφωση με ή απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης
(αρ. μελέτης 17/2011) του προσφερόμενου είδους και απαντήσεις κατά σημείο στη δεύτερη
περίπτωση.
στ) Η συμμόρφωση του προσφερόμενου μηχανήματος με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές
Ασφαλείας και Προστασίας και ότι φέρει το πιστοποιητικό CE, καταθέτοντας και τα σχετικά
πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που δεν έχει στη διάθεσή του τα πιστοποιητικά του
προσφερόμενου μηχανήματος θα δεσμευτεί ρητά για αυτά στην Υπεύθυνη Δήλωση της
παραπάνω παραγράφου (Β1) και θα τα προσκομίσει υποχρεωτικά κατά την έκδοση της
άδειας κυκλοφορίας του μηχανήματος.
B.3) Δήλωση του συμμετέχοντα που να αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής του
μηχανήματος που προσφέρει. Η δήλωση αυτή δεν απαιτείται εν προκειμένου για προϊόντα
κοινοτικής προέλευσης.
Β.4) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του κατασκευαστή/ων του υπό προμήθεια είδους.
Β.5) Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 του προμηθευτή για κατασκευή ή εμπορία και
τεχνική υποστήριξη των υπό προμήθεια ειδών.
Β.6) Συμπληρωμένο το πρωτότυπο συνημμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που υπάρχει στα
παρόντα τεύχη δημοπράτησης. Τα στοιχεία που θα συμπληρώσει ο συμμετέχων θα πρέπει
να τεκμηριώνονται με επίσημα στοιχεία του κατασκευαστή. Είναι επιθυμητή και θα εκτιμηθεί η
σύντομη, πλην όμως επαρκώς τεκμηριωμένη, παρουσίαση των πλεονεκτημάτων των
ιδιαίτερων εκείνων τεχνολογιών ή τεχνικών λύσεων και χαρακτηριστικών που επιλέγει ο
κατασκευαστής του προσφερόμενου μηχανήματος.
Β.7) Τεχνικές προδιαγραφές στην Ελληνική γλώσσα.
Β.8) Προσπέκτους
Β.9) Σχέδια – σχεδιαγράμματα (όπου απαιτούνται κατά περίπτωση).

[Σημείωση: Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς δεν
είναι δυνατόν να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ".]
Γ) Μέσα σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα
έχουν τοποθετηθεί τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε Ευρώ. Η οικονομική προσφορά
θα συμπληρωθεί στο έντυπο «Προϋπολογισμός Προσφοράς», που περιλαμβάνεται στα
παρόντα τεύχη δημοπράτησης. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
7.5 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό
πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Prospectus
– εγχειρίδια και εργοστασιακά σχέδια είναι επιθυμητό να είναι στα ελληνικά, αλλά μπορούν να
είναι και στα αγγλικά.
Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η διακήρυξη, εκτός των υπευθύνων δηλώσεων που κατατίθενται
στο πρωτότυπο, υποβάλλονται είτε στην πρωτότυπη μορφή τους είτε σε μορφή απλού (μη
επικυρωμένου), ευκρινούς φωτοαντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο,
εφόσον πρόκειται για έγγραφα που έχουν εκδοθεί από το δημόσιο, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
και από τα νομικά τους πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις τους, από τα ΝΠΔΔ, τα δικαστήρια όλων
των βαθμών, τα ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς
πόρους σε ποσοστό 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και από τις δημόσιες
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του άρθρου 1 του Ν 3429/2005.
Γίνονται επίσης δεκτά: α) Τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. β) Τα απλά, ευκρινή
φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις
ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς γ) τα απλά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αλλοδαπών
εγγράφων, εφόσον τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τα έγγραφα που προέρχονται από χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης
του 1961 (κυρωθείσα στην Ελλάδα με το Ν 1497/84), πρέπει να φέρουν τη σχετική
επισημείωση – apostille επί του σώματος του εγγράφου ή σε πρόθεμα.
7.6 Οι προσφορές πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα δακτυλογραφημένες και
δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Προσφορές που είναι ασαφείς
και δεν μπορούν να ερμηνευτούν απορρίπτονται. Μόνο ο «Προϋπολογισμός Προσφοράς» και
το «Ερωτηματολόγιο» θα είναι συμπληρωμένα χειρόγραφα και υπογεγραμμένα σφραγισμένα στα έντυπα της Υπηρεσίας, που θα φέρουν μονογραφή του Διευθυντή της
Τεχνικής Υπηρεσίας και γνήσια σφραγίδα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Τα ως άνω
έντυπα περιλαμβάνονται στα τεύχη διαγωνισμού. Στα σημεία που ο διαθέσιμος χώρος του
Ερωτηματολογίου δεν επαρκεί για την απάντηση θα υπάρχει παραπομπή σε συγκεκριμένο
σημείο – στοιχείο της προσφοράς. Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου είναι πολύ
σημαντική για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και θα πρέπει να γίνει με την δέουσα
προσοχή. Το περιεχόμενο των απαντήσεων του Ερωτηματολογίου εμπίπτει στο περιεχόμενο
της προαναφερθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης περί χορήγησης αληθών στοιχείων.
7.7 Ο προσφέρων με τη συμμετοχή του θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της διακήρυξης.

7.8 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που
δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η
Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική
προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες,
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα
συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την
ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.
7.9 Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8ο Αξιολόγηση προσφορών – κριτήρια αξιολόγησης
8.1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.
8.2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς.
8.3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται
από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και συντάσσει
πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, όπως αναλυτικά
περιγράφεται κατωτέρω στις παρ. 8.6,8.7 &8.8, αποσφραγίζονται σε δημόσια συνεδρίαση οι
σφραγισμένοι φάκελοι, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται σε ειδική πρόσκληση η οποία
κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
8.4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται
στους προσφέροντες.
8.5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127
του Ν. 4412/2016.
8.6 Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας μελέτης.
Τα χαρακτηριστικά της πρώτης ομάδας που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ έχουν
συντελεστή βαρύτητας 70%
Τα χαρακτηριστικά της δεύτερης ομάδας που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ έχουν
συντελεστή βαρύτητας 30%.
8.7 Κάθε επιμέρους κριτήριο μπορεί να βαθμολογηθεί με 20% επάνω ή 20% κάτω από την
αναφερόμενη βαθμολογία στα παραρτήματα.

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς με δυνατότητα να ανέβει
στους 60 και να κατέβει στους 40 βαθμούς.
Μια προσφορά μπορεί να μη γίνει αποδεκτή αν κάποιο κριτήριο ομάδας βαθμολογηθεί
χαμηλότερα από το κατώτερο όριο του κριτηρίου της ομάδας.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας και
βγαίνει η σταθμισμένη βαθμολογία για κάθε ομάδα. Οι δυο βαθμολογίες προστίθενται και
βγαίνει η σταθμισμένη βαθμολογία και για τις δύο ομάδες 1 και 2.
Ο λόγος της σταθμισμένης βαθμολογίας και των δυο (2) ομάδων 1 και 2 προς την τιμή της
οικονομικής προσφοράς λέγεται ΑΝΟΙΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α.Τ.Π).
Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής) Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον
μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς προς το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών ή την μεγαλύτερη ανοιγμένη τιμή. Έτσι ανάδοχος της προμήθειας θα είναι ο
διαγωνιζόμενος που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σύμφωνα με το
παράρτημα της παρούσας μελέτης με τη μικρότερη οικονομική προσφορά. Η συνολική τιμή
χωρίς ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών, κατά τ΄ανωτέρω.
8.8 Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν
σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή που στην περίπτωση επίσκεψης – αυτοψίας και
δοκιμής στο πολυμηχάνημα μετά από απαίτηση της Επιτροπής Διαγωνισμού κριθεί ότι δεν
συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, απορρίπτονται.
Άρθρο 9ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
9.1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού. Για τον
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσιοποίησης
της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα
θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης με δική τους φροντίδα.
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση
υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική
Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική
Επιτροπή.
9.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
9.3. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται επί ποινή αποκλεισμού , από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά
του οποίου στρέφονται και το αντίστοιχο αποδεικτικό αποστέλλεται σε φυσική μορφή στο
αρμόδιο όργανο του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
9.4. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες.
Άρθρο 10ο Δικαιολογητικά κατακύρωσης
10.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), να
υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που όλων των
δικαιολογητικών του άρθρου 6 της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

10.2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα
ακόλουθα:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές
τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
• Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά
είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
• Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
(φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
10.3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα
προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε
και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε
κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
10.4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται
εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
10.5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας
ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
10.6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη
λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.
10.7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
10.8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
10.9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο
νομιμότητας. Η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά
την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και
ο μειοδότης.
Άρθρο 11ο Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων
Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:
•
έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36
του Κώδικα Δικηγόρων ή
•
έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη
χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας αυτής στην
Ελλάδα ή
•
έχουν μεταφραστεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν. 3712/2008 ή από πτυχιούχους
μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 12ο Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
12.1 Μετά την κρίση του αποτελέσματος η αρμόδια επιτροπή προτείνει στην Οικονομική
Επιτροπή την κατακύρωση της προμήθειας.
12.2 Η επιτροπή μπορεί επίσης να προτείνει α)την ματαίωση του αποτελέσματος και την
επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους χωρίς να αλλάξει τις τεχνικές
προδιαγραφές ή με τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών β) τη διενέργεια
κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Άρθρο 13ο Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
13.1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο Δήμος
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
13.2. Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
13.3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 14ο Χρόνος παράδοσης - παραλαβή - κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
-ποινικές ρήτρες

14.1 Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες το πολύ,
από την υπογραφή της σύμβασης.
14.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις του μέσα στα
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
14.3. Η παραλαβή της προμήθειας, η διαδικασία παραλαβής αυτής και η συγκρότηση της
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216221 του Ν. 4412/2016.
14.4. Η παραλαβή του υπό προμήθεια είδους γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, ως οργανωτική μονάδα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης. Κατά τη
διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
14.5. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το πολυμηχάνημα ή και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα
των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
14.6. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
14.7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
14.8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής
αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να
είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο πάροχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος
και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές ρήτρες, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
14.9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 15ο Τόπος παράδοσης
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, Λυκούργου Φραντζή
2, Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Άρθρο 16ο Τρόπος παράδοσης
Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης του μηχανήματος έργου κατά τη μεταφορά του στον τόπο
του φορέα θα βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
Άρθρο 17ο Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας του μηχανήματος έργου της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της
συμβατικής αξίας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από τη αρμόδια υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την έκδοση - κατά την μεταβίβαση του
πολυμηχανήματος στην ιδιοκτησία του Δήμου– έγκρισης τύπου πολλαπλών χρήσεων από τις
αρμόδιες αρχές.
Επίσης η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει αν εκδώσει - ο ανάδοχος - από τις αρμόδιες
αρχές την απαραίτητη έγκριση τύπου πολλαπλών χρήσεων του πολυμηχανήματος.
Άρθρο 18ο Πρόσβαση σε έγγραφα -κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης - κρατήσεις

18.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, μέχρι και την προηγουμένη της
διενέργειας του διαγωνισμού. (Πληροφορίες: κ. Δημήτριος Κανναβός και κα Σοφία
Παπαδημητρίου, τηλ. 2743360249-244, αντίστοιχα και Fax: 2743028261).
Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του
Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης http://www.xylokastro.gov.gr.
Για την παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση
18.2 Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος. Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
18.3 Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων.
18.4 Για ό,τι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν.
3463/2006.
Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 469/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ξυλόκαστρο, 24-10-2016
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