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Πξνκήζεηα

: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΦΟΡΟΤ
ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΔ ΤΜΠΙΔΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

Πξνυπ.

: 98.400,00€

Πεγή
: .Α.Σ.Α.
Υξήζε
: 2011
Αξ. Μειέηεο : 16/2011

( κε Φ.Π.Α. 23 %)
Κ.Α. 20.7131.01

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηρηφ δηαγσληζκφ κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πην ζπκθέξνπζα
πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα (αγνξά) ελόο (1) θαηλνχξηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ
νρήκαηνο ηύπνπ πξέζαο (Κωδηθόο CPV: 34144512-0), φπσο πξνδηαγξάθεηαη
ζηα νηθεία ηεχρε δεκνπξάηεζεο, πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο,
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κε Φ.Π.Α. 98.400,00€, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ εκηνξεηλψλ θαη νξεηλψλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο
επζχλεο ηνπ.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
Άξζξν 1ν Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:
 Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87Α/2010): «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
 Ν.3463/06 (Φ.Δ.Κ.114Α/2006): «Κ.Γ.Κ.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε
θαη ηζρχεη.
 Ν.2503/97 (Φ.Δ.Κ.107Α/1997): «Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο
Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
 Ν.2286/95 (Φ.Δ.Κ.19Α/1995): «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
 Ν.Γ.2396/53 (Φ.Δ.Κ.117Α/1953): «Πεξί θαλνληζκνχ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο
απηνθηλήησλ νρεκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη ησλ ελ γέλεη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.
 Π.Γ.166/2003 (Φ.Δ.Κ.138Α/2003): «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ
πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε
θαη ηζρχεη.
 Κ.Υ.Α. 129/2534/10 (Φ.Δ.Κ. 108Β/2010 - Γηνξζ.θαικ. ζην Φ.Δ.Κ. 152Β/2010):
«Καζνξηζκφο δηθαηνχρσλ ρξήζεο θαη αλψηαηνπ νξίνπ θπβηζκνχ Κξαηηθψλ
Απηνθηλήησλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα Κξαηηθά Απηνθίλεηα», φπσο
ηζρχεη.
 Κ.Τ.Α. Π1/3701/31-10-2011: «Δγθξίζεηο (εληάμεηο –ηξνπνπνηήζεηο) ζην Δληαίν
Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ έηνπο 2011. Σξνπνπνηήζεηο Δ.Π.Π. 2010 θαη Δ.Π.Π.
2009».
 Y.A. Π1/2354/7-6-2011 (Φ.Δ.Κ. 1200Β/2011): «Δθαξκνγή Δ.Π.Π. έηνπο 2011»
 Τ.Α. Π1/3305/10 (Φ.Δ.Κ. 1789Β/2010): «χλαςε, εθηέιεζε θαη δηαδηθαζίεο
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2
(παξ. 5,12, 13 θαη 16) ηνπ Ν.2286/95», φπσο ηζρχεη.
 Τ.Α. 11389/93 (Φ.Δ.Κ.: 185Β/1993): «Δ.Κ.Π.-Ο.Σ.Α.», φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη.



Δγθχθιηνο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο ππ’ αξηζκ.
Π1/4168/25-10-2011: «Γηελέξγεηα δεκφζησλ δηαγσληζκψλ αγαζψλ κε ρξήζε
ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ».
Καζψο θαη ηελ
 Τπ’ αξηζκ. …………….............. Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Η δεκνπξαζία ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο (Λ.
Φξαληδή 2, Σ.Κ. 20400 Ξπιφθαζηξν Κνξηλζίαο) ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ ηελ … - … - 20… εκέξα ……………………. θαη ψξα 10:00 (ιήμε
παξαιαβήο πξνζθνξψλ).
Άξζξν 2ν πκβαηηθά ζηνηρεία
ηνηρεία ζχκβαζεο πνπ ζα πξνζαξηεζνχλ ζ’ απηή θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Γηαθήξπμε ε νπνία επέρεη θαη ζέζε Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ
β. Η εηδηθή ζπγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Σερληθέο πξνδηαγξαθέο)
γ. Πξνζθνξά αλαδφρνπ
Άξζξν 3ν Πξνϋπνινγηζκόο πξνκήζεηαο
ηελ παξνχζα πξνκήζεηα πεξηιακβάλεηαη αλαιπηηθά ην θάησζη είδνο:
Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ
1.

Απνξξηκκαηνθφξν φρεκα
κε ζπκπηεζηή
απνξξηκκάησλ.

ΚΩΓΙΚΟ
CPV
34144512-0

Μ.Μ.
ηεκ.

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ €
1

ΓΑΠΑΝΗ €

80.000,00

80.000,00

Φ.Π.Α. 23%:
ΤΝΟΛΟ:

18.400,00
98.400,00

Η πξνυπνινγηζζείζα ελδεηθηηθή δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ
νρήκαηνο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 80.000,00€ ρσξίο Φ.Π.Α. ή 98.400,00€ κε
Φ.Π.Α.(23%) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο .Α.Σ.Α. θαη ππφθεηηαη ζηηο
θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο.
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο.
ΓΔΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ν

Άξζξν 4 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο - Έγθξηζε απνηειέζκαηνο - Δγγύεζε θαιήο
εθηέιεζεο - Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
Η εγγχεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο (ηεο
ππεξεζίαο) κε ηνλ Φ.Π.Α. (23%) θαη ζα απεπζχλεηαη ζην Γήκν Ξπιφθαζηξνπ Δπξσζηίλεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπήζεσο ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε ελελήληα (90)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα επηπιένλ ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξάο.
Η έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θνηλνπνηείηαη κε έγγξαθν ζηνλ
αλάδνρν απφ ηνλ θνξέα, καδί κε πξφζθιεζε κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ
θαη ζε πξνζεζκία φρη κεγαιχηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο,
ν πξνκεζεπηήο ζα πξνζέιζεη ζηελ έδξα ηνπ θνξέα θαη ζε ρξφλν πνπ ζα
πξνθαζνξηζζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγπεηηθή
θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο
φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ίζε κε ην δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη ζα απεπζχλεηαη ζην Γήκν
Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο. Η ηζρχο ηεο ζα είλαη ίζε κε ην ζπκβαηηθφ ρξφλν
παξάδνζεο (πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε), πιένλ δύν (2) κελώλ.
Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ
ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ ΠΟΔ
θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ

εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε
κεηάθξαζε. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο.
Σέινο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθδψζεη εγγπεηηθή θαιήο ιεηηνπξγίαο χςνπο
ίζνπ κε ην 1% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνζθνξάο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. πνπ ζα
απεπζχλεηαη πξνο ην Γήκν Ξπινθάζηξνπ – Δπξσζηίλεο, ζα εθδνζεί πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο, πνπ απνηειεί ηελ έλαξμε ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα έρεη δηάξθεηα θαηά ηξείο (3)
κήλεο κεγαιχηεξε απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ.
Άξζξν 5ν: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ησλ
ππνινίπσλ ζηνηρείσλ πξνζεξρφκελνη ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο (Λ. Φξαληδή 2, Σ.Κ. 20400 Ξπιφθαζηξν Κνξηλζίαο) ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ψξεο κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
(Πιεξνθνξίεο: Γεκήηξηνο Καλλαβφο – νθία Παπαδεκεηξίνπ ηει. 2743360249-214,
αληίζηνηρα θαη Fax: 2743028261). Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο δελ
ππάξρεη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.
Δθφζνλ, απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πξνκεζεπηέο, δεηεζνχλ έγθαηξα ηα ζρεηηθά κε
ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ έγγξαθα, απηά παξαδίδνληαη ή απνζηέιινληαη ζε
απηνχο, κέζα ζε ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
γ) Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα
έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, απηέο παξέρνληαη έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, πξηλ απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Οη
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη ην αξγφηεξν
ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο.
Άξζξν 6ν: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο
ην δηαγσληζκφ ζα γίλνληαη δεθηνί:
α) Όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα (Έιιελεο ή αιινδαπνί)
β) πλεηαηξηζκνί θαη
γ) Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
Άξζξν 7ν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγωληζκό
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ ζηελ επηηξνπή πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
7.1 Οη 'Διιελεο πνιίηεο:
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
β) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε,
εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, ή άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή
έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο εθθαζάξηζεο ή αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλωληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα) θαη σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα) θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ (γ) θαη (δ) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην

ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
ε) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή
ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ
αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή
θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιύ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
7.2 Οη αιινδαπνί:
α) Δγγπεηηθή επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
β) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα
αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο
ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη
πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 7.1.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο
ηνπο ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακνπο επαγγεικαηηθνχο
θαηαιφγνπο.
7.3 Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά
ησλ παξαγξάθσλ 7.1 θαη 7.2. εθηφο ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηνπ
ηζνδχλακνπ πξνο ηνχην εγγξάθνπ, πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα αθνξά ηνλ
ηξέρνληα λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο.
7.4 Οη ζπλεηαηξηζκνί:
α) Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
β) Βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
γ) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη πεξηπηψζεηο (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ 7.1.
7.5 Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
α) 'Οια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
β) Πηζηνπνηεηηθφ ζθνπηκφηεηαο ηνπ ΔΟΜΜΔΥ γηα ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ
απνηεινχληαη απφ κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) ή παξαγσγηθνχο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ θαη επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ
εμσηεξηθνχ είηε κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο είηε κε κε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη
εθφζνλ νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηηο ΜΜΔ ή ηνπο παξαγσγηθνχο
αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 50%. Σν
πηζηνπνηεηηθφ απηφ κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κέζα
ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
γ) Οη ΜΜΔ εθηφο απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο
ππνβάιινπλ θαη θάζε άιιν απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη ή ζεσξείηαη
απφ ηνλ ΔΟΜΜΔΥ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα
πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο πξάμεηο πνπ θάζε θνξά εθδίδεη
ν δηνηθεηήο ηεο ηξάπεδαο Διιάδνο.
Παξαηεξήζεηο:
- Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά εθηφο απφ ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα κελ
ππνβάιινληαη καδί κε ηελ πξνζθνξά, εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ ππεξεζία πνπ
δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα θαη δελ έρεη ιήμεη ε ηζρχο ηνπο, ζα γίλεηαη δε ξεηή κλεία ζηελ
πξνζθνξά ζρεηηθά κε απηφ.
- Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε εθπξνζψπνπο ηνπο
ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίωζε εθπξνζώπεζεο, βεβαηνπκέλνπ
ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
- Δάλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ
έλνξθε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο

ή ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιέπεηαη
απφ ηνλ λφκν έλνξθε δήισζε, απηή κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε,
βεβαηνπκέλνπ ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
7.6 Δπίζεο ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο εθηφο ησλ παξαπάλσ
πξέπεη λα πεξηέρεη θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο φπσο ην
Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπλνδεπφκελα απφ βεβαηψζεηο ηεο
αξκφδηαο επνπηεχνπζαο αξρήο, πεξί κε ιχζεσο ηεο εηαηξείαο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ
θαηαζηαηηθνχ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ
ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ζπλνδεπφκελα
απφ βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ πξσηνδηθείνπ πεξί κε κεηαηξνπήο ηνπο. Δπίζεο νη
ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα
λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ επηρείξεζε (λόκηκνο εθπξόζωπνο) θαη ηα
έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην
θαηαζηαηηθφ.
Αθφκα, εθφζνλ ν πξνζθέξνληαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην
ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη.
7.7 Γήιωζε ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ λα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη
θαηαζθεπήο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ πνπ πξνζθέξνπλ. Η δήισζε απηή δελ
απαηηείηαη ελ πξνθεηκέλνπ γηα πξντφληα θνηλνηηθήο πξνέιεπζεο.
7.8 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ρξεκαηνπηζηωηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο
θαζώο θαη ηηο ηερληθέο δπλαηόηεηέο ηνπ πξνκεζεπηή ζα θαηαηεζνχλ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) Καηάινγνο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο παξνκνίσλ
νρεκάησλ (απνξξηκαηνθφξα) θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε θαη εηδηθφηεξα λα
αλαθέξεηαη ν ηχπνο ηνπ νρήκαηνο, νη πνζφηεηεο, ε αμία, νη εκεξνκελίεο παξαγγειίαο
παξάδνζεο θαη ππνρξέσζεο παξάδνζεο, θαζψο θαη νη παξαιήπηεο (δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ ηνκέα). ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα, νη
παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε ζρεηηθά έγγξαθα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηα νπνία
ζα αλαθέξεηαη θαη ε εκπξφζεζκε ή κε παξάδνζε ησλ πιηθψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ
ν παξαιήπηεο αλήθεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νη παξαδφζεηο απνδεηθλχνληαη κε επίζεκα
παξαζηαηηθά έγγξαθα πψιεζεο. Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ην σο άλσ πιήζνο ησλ
παξαδφζεσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12).
β) Πεξηγξαθή ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ κέζσλ ειέγρνπ.
γ) Καηάζηαζε πξνζσπηθνχ θαηά εηδηθφηεηα ζεσξεκέλε απφ αξκφδηα αξρή. Σν
εηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα
(10) άηνκα.
δ) Πηζηνπνηεηηθό θαηά ISO 9001 ηνπ πξνκεζεπηή γηα θαηαζθεπή ή εκπνξία θαη
ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο.
ε) Πηζηνπνηεηηθό θαηά ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή/σλ ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο.
Κάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ φηαλ είλαη
έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ή φηαλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο θαζψο θαη φζσλ δεηνχληαη απφ ηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ.
Άξζξν 8ν Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
8.1 Οη επηζπκνχληεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ
έγγξαθεο πξνζθνξέο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
8.2 Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο

ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
8.3 Η ζπγθεθξηκέλε ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δπλαηφλ λα παξαβηαζηεί φηαλ
ππάξρεη ζπλερή ξνή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
8.4 Με πνηλή απνθιεηζκνχ νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θάθειν θαιά
ζθξαγηζκέλν ζε δπν αληίγξαθα.
Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθεη επθξηλψο ηα αθφινπζα ζηνηρεία .
α)Σελ ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ" κε θεθαιαία γξάκκαηα.
β)Σνλ πιήξε ηίηιν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ ηεο
πξνκήζεηαο
γ)Σνλ αξηζκφ δηαθήξπμεο
δ)Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο
ε)Σελ εκεξνκελία δηαγσληζκνχ
ζη)Σα ζηνηρεία ηνπ ζπκκεηέρνληα
8.5 Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα:
Α) Όια ηα δεηνχκελα ζην άξζξν 7 ηεο δηαθήξπμεο δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη
δειψζεηο καδί κε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ.
Β) Μέζα ζε ηδηαίηεξα ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα θέξεη κε θεθαιαία γξάκκαηα ηελ
έλδεημε "ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ
θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.
Πεξηερφκελα «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»:
Β.1) Τπεύζπλε Γήιωζε (ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/86) ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ
νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη:
α) Όια ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν πξνκεζεπηήο γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο είλαη
επίζεκα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο θαη αιεζή.
β) Σν πξνζθεξφκελν φρεκα θέξεη ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηχπνπ γηα ηε λφκηκε
θπθινθνξία ζηελ Διιάδα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 9645/23-22006 εγγξάθνπ ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., ζα πξέπεη λα δεζκεπηεί φηη ε έγθξηζε ηχπνπ ησλ
Διιεληθψλ Αξρψλ γηα ηε λφκηκε θπθινθνξία ηνπ νρήκαηνο ζηελ Διιάδα, ζα
θαηαηεζεί ππνρξεωηηθά κε ηελ παξάδνζή ηνπ.
γ) Θα αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε θάζε εξγαζίαο ζην ηεισλείν θαη θάζε αξκφδηα αξρή
γηα παξάδνζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο (απνξξηκκαηνθφξν) «ειεύζεξνπ».
δ) Θα πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ απαηηεζεί γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
θπθινθνξίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ απνξξηκκαηνθφξνπ.
Β.2) Αλαιπηηθή Γήιωζε ηνπ ζπκκεηέρνληα (ζθξαγηζκέλε θαη ππνγεγξακκέλε θαηά
θχιιν απφ ηνλ ίδην ή ην λφκηκν εθπξφζσπν κε πιήξε ηα ζηνηρεία ηνπ, ζε πεξίπησζε
λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε αλαθνξά ζην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ζχληαμήο ηεο) ζηελ νπνία
ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
α) Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ εμήληα
(60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη
κεγαιχηεξνο από δηαθόζηεο ζαξάληα (240) εκεξνινγηαθέο κέξεο, απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
γ) Η δέζκεπζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθεξφκελε εγγύεζε θαιήο
ιεηηνπξγίαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δώδεθα (12) κήλεο,
αλεμαξηήησο σξψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαλπζέλησλ ρηιηνκέηξσλ. Θα αλαθέξεηαη ν
ηξφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο.
δ) Σν εξγνζηάζην, ζην νπνίν ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν κεράλεκα θαζψο
θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ.
[εκείσζε: Δθφζνλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο κεζνιαβνχλ δηάθνξεο
θάζεηο βηνκεραλνπνίεζεο, πξέπεη λα δειψλεηαη ζηελ πξνζθνξά ην θαηά πεξίπησζε
εξγνζηάζην θαη ν ηφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηε

δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο θάζεηο.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε παξαπάλσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηνπ
εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε. Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ ππεξεζία αλππαξμία ηνπ
εξγνζηαζίνπ πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θνηλνπνηείηαη ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ γηα ηελ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
επηβνιή πνηλήο απνθιεηζκνχ ηνπ δειψζαληνο, απφ δηαγσληζκνχο ησλ Ο.Σ.Α. θαη
ηνπ δεκνζίνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ ίδηα απφθαζε. Η
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζην εξγνζηάζην πνπ δειψλεηαη
γηα ηελ θαηαζθεπή κεξηθψο ή νιηθψο ησλ πιηθψλ έρεη επηβιεζεί πνηλή απνθιεηζκνχ
απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α., πνπ ηζρχεη θαηά ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.]
ε) Η δέζκεπζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο
αληαιιαθηηθψλ ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ (πιαίζην & ππεξθαηαζθεπή), ηνπιάρηζηνλ
γηα δέθα (10) ρξόληα θαη ζε δηάζηεκα ην πνιχ πέληε (5) εκεξώλ απφ ηε δήηεζή
ηνπο [άξζξν 80 παξ. 1 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο 7/09 (Φ.Δ.Κ. 1388Β/2009), φπσο
ηζρχεη] θαζψο θαη
ζη) Η πξνζθεξόκελε έθπηωζε ζην Γήκν Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, επί ηνπ
εθάζηνηε επίζεκνπ ηηκνθαηάινγνπ αληαιιαθηηθψλ ηφζν ηνπ πιαηζίνπ φζν θαη ηεο
ππεξθαηαζθεπήο.
δ) Αλαιπηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα, ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηώλ
ζπληήξεζεο (service) θαζψο θαη φηη δηαηίζεηαη πιήξεο εμνπιηζκέλν, λφκηκν θαη
εμνπζηνδνηεκέλν (επηζπκεηφ) ζπλεξγείν επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
απνξξηκκαηνθφξνπ (απηνθίλεην θαη ππεξθαηαζθεπή), κε έδξα ζηελ Διιάδα θαη
κάιηζηα πιεζίνλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο,
ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο λα δχλαηαη λα επέκβεη επηηφπνπ, ζε εχινγν ρξνληθφ
δηάζηεκα, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (5) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ
ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Γήκνπ, πξνο επηζθεπήο ηνπ.
ε) Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηνπ θνξέα ζηνλ ρεηξηζκφ, ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ, θαζψο
θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ φηη αλαιακβάλεη κε δηθά ηνπ έμνδα ηελ
επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη εθπαίδεπζε ηωλ νδεγώλ θαη εξγαηώλ θαζαξηόηεηαο.
ζ) Η ζπκκόξθωζε κε ή απόθιηζε απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
κειέηεο (αξ. κειέηεο 16/2011) ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο θαη απαληήζεηο θαηά
ζεκείν ζηε δεχηεξε πεξίπησζε.
η) Η ζπκκφξθσζε ηεο ππεξθαηαζθεπήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ απνξξηκκαηνθφξνπ κε
ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο θαη Πξνζηαζίαο θαη φηη θέξεη ην
πηζηνπνηεηηθφ CE, θαηαζέηνληαο θαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. ε πεξίπησζε πνπ
δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα πηζηνπνηεηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ απνξξηκκαηνθφξνπ
ζα δεζκεπηεί ξεηά γηα απηά ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ
(Β1) θαη ζα ηα πξνζθνκίζεη ππνρξεσηηθά θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
απνξξηκκαηνθφξνπ.
θ) Αλαιπηηθή δήισζε πεξί ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νρήκαηνο κε ηελ
Δπξωπαϊθή νδεγία EN 1501 θαζώο θαη κε ην Π.Γ. 57/10, φπσο ηζρχεη, θαηά
παξάγξαθν, πνπ ζα πεξηιακβάλεη φια ηα επηκέξνπο ζεκεία ηεο πξνζθεξφκελεο
ππεξθαηαζθεπήο (ζχζηεκα ζπκπίεζεο, ρνάλε θφξησζεο, αλπςσηηθφ θάδσλ,
ζθαινπάηηα κεηαθνξάο εξγαηψλ, πδξαπιηθφ ζχζηεκα, ζήκαλζε θ.ι.π.).
Β.3) Τπεύζπλε δήιωζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ζην νπνίν ζα
θαηαζθεπαζζνχλ ηα πιηθά κε ηελ νπνία ζα δειψλεη φηη απνδέρεηαη ηελ εθηέιεζε ηεο
πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεη
ηελ ππεχζπλε δήισζε, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα
θαηαζθεπάζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά, κεξηθά ή νιηθά ζε δηθφ ηνπο εξγνζηάζην.
Β.4) πκπιεξσκέλν ην πξσηφηππν ζπλεκκέλν ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ πνπ ππάξρεη
ζηα παξφληα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ν ζπκκεηέρσλ

ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή. Δίλαη
επηζπκεηή θαη ζα εθηηκεζεί ε ζχληνκε, πιελ φκσο επαξθψο ηεθκεξηωκέλε,
παξνπζίαζε ηωλ πιενλεθηεκάηωλ ησλ ηδηαίηεξσλ εθείλσλ ηερλνινγηψλ ή ηερληθψλ
ιχζεσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ
απνξξηκκαηνθφξνπ (πιαίζην & ππεξθαηαζθεπή). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηαζέζηκνο
ρψξνο ηνπ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ δελ επαξθεί γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ δεηνχκελσλ
ζηνηρείσλ ηφηε ζα γίλεηαη παξαπνκπή ζε ζπλεκκέλα πξνο απηφ πξφζζεηα θχιια
αξηζκεκέλα, ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα.
Β.5) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
Β.6) Πξνζπέθηνπο
Β.7) ρέδηα – ζρεδηαγξάκκαηα, εηθφλεο θαη πίλαθεο (φπνπ απαηηνχληαη θαηά
πεξίπησζε).
[εκείσζε: ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία
ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
"ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ".]
Γ) Μέζα ζε ηδηαίηεξν ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ" θαζψο θαη κε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ ζα έρνπλ
ηνπνζεηεζεί ζε δπν αληίγξαθα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξώ. Η
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα πάλσ ζην
πξσηφηππν έληππν ησλ παξφλησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο.
8.6 Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα θαη ζπκκεηνρή ζηνλ
δηαγσληζκφ πξέπεη λα είλαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
8.7 Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα
δαθηπινγξαθεκέλεο
(πιελ
ησλ
ζηνηρείσλ
πνπ
ζπκπιεξψλνληαη
ζηα
πξναλαθεξζέληα ηππνπνηεκέλα έληππα ησλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο ήηνη ην
Δξσηεκαηνιφγην θαη ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο) θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ
ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αζαθείο θαη δελ
κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ απνξξίπηνληαη.
8.8 Ο πξνζθέξσλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθύιαθηα
φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
8.9 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ή
αληηπξνζθνξέο. Η επηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα δηεπθξηλήζεσλ απφ ηνπο
δηαγσληδφκελνπο.
8.10 Σελ πξναλαθεξφκελε ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο εκεξνκελία θαη ψξα
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε αξκφδηα επηηξνπή ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε μεθηλά κε
ηελ αξίζκεζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ κε ηε ζεηξά πνπ παξαδφζεθαλ.
8.11 ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδεη
ηνλ θπξίσο θάθειν θαζψο θαη ηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, κνλνγξάθεη δε
θαη ζθξαγίδεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο θαηά
θχιν εθηφο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο. πληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν
θαηαγξάθνληαη φινη νη δηαγσληδφκελνη, πεξηιεπηηθά ηα πξνζθνκηζζέληα
δηθαηνινγεηηθά θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο.
8.12 Σν άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ηεο
επηηξνπήο. Η εκέξα θαη ψξα ζα αλαθνηλσζεί πξνο ηνπο δηαγσληδφκελνπο εγγξάθσο
κε ζρεηηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ fax, ζην νπνίν ζα αλαθνηλψλεηαη ε ζρεηηθή βαζκνινγία
πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδεηαη ε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά θαη επηζηξέθεηαη ν θάθεινο πξνζθνξάο ηνπο. Μεηά ην άλνηγκα ησλ
νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ
ζα
αθνινπζήζεη
ειεθηξνληθόο
κεηνδνηηθόο
δηαγωληζκόο, κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ππέβαιαλ έγθπξε νηθνλνκηθή
πξνζθνξά θαη κε ηηκή εθθίλεζεο, ην ηίκεκα ηεο ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο, πνπ ζα έρεη πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. O ειεθηξνληθφο πιεηζηεξηαζκφο ζα δηεμαρζεί κφλν εθφζνλ

ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δπν (2). Ο ειεθηξνληθφο
πιεηζηεξηαζκφο ζα δηεμαρζεί ζε ρξφλν πνπ ζα θαζνξίδεηαη κέζσ εηδηθήο πξφζθιεζεο, πνπ ζα
απνζηαιεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηφλ κε Fax, ηνπιάρηζηνλ δπν (2) εξγάζηκεο εκέξεο
πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ, ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Ακέζσο κεηά
ηε νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ, ν πάξνρνο ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο,
Business Exchanges A.E., κε ηελ νπνία έρεη ζπκβιεζεί ν Γήκνο θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο
νπνίαο ζα δηεμαρζεί ν πιεηζηεξηαζκφο, ζα παξαδψζεη ζηελ αλσηέξσ επηηξνπή, πιήξε,
έγγξαθε θαη αλαιπηηθή αλαθνξά ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ. Δλ ζπλερεία
ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
δηεμαγσγή ηνπ κεηνδνηηθνχ ειεθηξνληθνχ πιεηζηεξηαζκνχ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. Η ηειηθή επηινγή
ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κε θξηηήξην ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. Έηζη, αλάδνρνο ηεο
πξνκήζεηαο ζα είλαη ν δηαγωληδόκελνο πνπ ζα έρεη ζπγθεληξώζεη ηε κεγαιύηεξε
βαζκνινγία ζύκθωλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ηεο παξνύζαο κειέηεο κε ηελ κηθξόηεξε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, πνπ δηακνξθώζεθε από ηνλ κεηνδνηηθό ειεθηξνληθό
πιεηζηεξηαζκό.
8.13 Πξνζθνξά ή εγγχεζε πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 9ν Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο
9.1 Η αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ηεο παξνχζαο κειέηεο, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο νκάδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαξηήκα έρνπλ
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 70%
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεχηεξεο νκάδαο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ έρνπλ
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 30%.
9.2 Κάζε επηκέξνπο θξηηήξην κπνξεί λα βαζκνινγεζεί κε 20% επάλσ ή 20% θάησ απφ ηελ
αλαθεξφκελε βαζκνινγία ζηα παξαξηήκαηα.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο θαζνξίδεηαη ζε 50 βαζκνχο κε δπλαηφηεηα λα αλέβεη
ζηνπο 60 θαη λα θαηέβεη ζηνπο 40 βαζκνχο.
Μηα πξνζθνξά κπνξεί λα κε γίλεη απνδεθηή αλ θάπνην θξηηήξην νκάδαο βαζκνινγεζεί
ρακειφηεξα απφ ην θαηψηεξν φξην ηνπ θξηηεξίνπ ηεο νκάδαο.
Η ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε νκάδαο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην ζπληειεζηή βαξχηεηαο θαη
βγαίλεη ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία γηα θάζε νκάδα. Οη δπν βαζκνινγίεο πξνζηίζεληαη θαη
βγαίλεη ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία θαη γηα ηηο δχν νκάδεο 1 θαη 2.
Ο ιφγνο ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο θαη ησλ (2) νκάδσλ 1 θαη 2 πξνο ηελ ηηκή
πξνζθνξάο ιέγεηαη ΑΝΟΙΓΜΔΝΗ ΣΙΜΗ ΠΡΟΦΟΡΑ (Α.Σ.Π).
πκθεξφηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πξνο ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ ή ηελ κεγαιχηεξε αλνηγκέλε
ηηκή
Άξζξν 10ν Κξίζε απνηειέζκαηνο δηαγωληζκνύ
10.1
Μεηά ηελ θξίζε ηνπ απνηειέζκαηνο ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα πξνβεί ζηελ
θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο.
10.2 Η επηηξνπή κπνξεί λα πξνβεί ζηελ καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηαηί έθξηλε αζχκθνξν ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνβεί ζε επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο ρσξίο λα αιιάμεη ηηο ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ νπφηε ν δηαγσληζκφο ζπλερίδεηαη κε
λέεο πξνζθνξέο ή αθφκα θαη λα αιιάμεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο.
Άξζξν 11ν Δλζηάζεηο
11.1 Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο.
Τπνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ κέζα ζην κηζό ρξόλν
απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Η έλζηαζε
εμεηάδεηαη απφ ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην θαη ε ζρεηηθή απφθαζε
εθδίδεηαη ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο θξνληίδα.

11.2 Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο
ζπκκεηνρήο πξνκεζεπηή ζ’ απηφλ, ππνβάιινληαη κφλν απφ πξνκεζεπηή πνπ
ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ ή απνθιείεηαη απφ απηφλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο. Οη ελζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ επηηξνπή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κέρξη ηελ επφκελε
εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ζηαδίνπ
πνπ έγηλε ε έλζηαζε.
Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ δηαγσληδφκελνπ δελ
αλαθφπηνπλ ηελ ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
11.3 Βάζεη ηνπ ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, νη απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο νη
νπνίεο αθνξνχλ αλάζεζε πξνκεζεηψλ, ππφθεηληαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ
Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο
θαη Ινλίνπ. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ειέγρεη ηε λνκηκφηεηά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο
πξνζεζκίαο ζαξάληα (40) εκεξώλ απφ ηελ πεξηέιεπζή ηνπο θαη εθδίδεη ζρεηηθή
πξάμε. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεη φηη ε απφθαζε είλαη παξάλνκε ηελ αθπξψλεη.
Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο, γηα ιφγνπο
λνκηκφηεηαο, κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
απφθαζεο ή ηελ αλάξηεζή ηεο ζην δηαδίθηπν ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ
έιαβε γλψζε απηήο. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο, εληφο
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δπν (2) κελώλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε
αλσηέξσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη
απνξξηθζεί. Σέινο, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ελψπηνλ ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 152
ηνπ Ν.3463/06, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ή
ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε γλψζε απηήο.
Άξζξν 12ν Αλαθνίλωζε - Καηαθύξωζε
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζε απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε
ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο Τ.Α 11389/93 ΔΚΠΟΣΑ. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ κέξνπο, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, γλσζηνπνηεί ην
πνιχ 15 εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ηεο γξαπηήο αίηεζεο:
- ζε θάζε απνξξηθζέληα ππνςήθην ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπ,
- ζε θάζε απνξξηθζέληα πξνζθέξνληα, ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφξξηςε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ,
εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ εθαξκνγή
ησλ λφκσλ, είλαη αληίζεηεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή κπνξνχλ λα βιάςνπλ ηα
λφκηκα εκπνξηθά ζπκθέξνληα δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή ηηο
ζπλζήθεο ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ κεηαμχ απηψλ.
Άξζξν 13ν Σηκέο πξνζθνξώλ - Δπηβαξύλζεηο κεηνδνηώλ
13.1 Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα,
φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ
θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην ΦΠΑ, γηα παξάδνζε ηνπ
πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. Σα έμνδα
δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλψζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ηχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46
Ν.3801/09 (ΦΔΚ: 163Α/2009) βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.
13.2 Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα είλαη ζε Δπξψ. Πξνζθνξά ζε άιιν λφκηζκα ζα
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 14ν Τπνγξαθή ζύκβαζεο
Ο πξνκεζεπηήο πνπ θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ππνρξενχηαη εληφο 10 εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο λα πξνζέιζεη ζηελ έδξα ηνπ θνξέα γηα ηελ ππνγξαθή

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο παξάδνζεο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Άξζξν 15ν ύκβαζε
Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη απφ ηελ ππεξεζία θαη ππνγξάθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε. Η ζχκβαζε κε βάζε ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ησλ ηεπρψλ πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ
θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε πνπ έγηλε δεθηή απφ ηνλ Γήκν, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ
ηξνπνπνηήζεηο φξσλ πνπ απφ ηα δπν ζπκβαιιφκελα κέξε έγηλαλ απνδεθηέο.
Η ζχκβαζε δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη
πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο :
-Σνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηεο
-Σα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαζψο θαη πξφζσπα πνπ ηα αληηπξνζσπεχνπλ.
-Σηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Ννκνζεζία δηαδηθαζίεο.
-Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαη ηελ πνζφηεηα
-Σελ ζπκθσλεζείζα ηηκή
-Σνλ ηφπν, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ.
-Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε.
-Σηο πξνβιεπφκελεο εγγπήζεηο
-Σνλ ηξφπν παξαιαβήο
-Σνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν πιεξσκήο
-Σηο δηαηάμεηο εθηέιεζεο δεκνπξαζίαο
-Σνλ ηξφπν επίιπζεο δηαθνξψλ
-Σηο πξνβιεπφκελεο ξήηξεο
-Σηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο
ε πεξίπησζε κε εθηειέζεσο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ
πξνκεζεπηή, ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα αθπξψζεη ηε ζχκβαζε θαη λα εηζπξάμεη
νιφθιεξν ην πνζφ ηεο εγγπήζεσο.
Η ζχκβαζε ππνγξάθεηαη γηα ην Γήκν απφ ηνλ Γήκαξρν.
Η ζχκβαζε ηξνπνπνηείηαη κφλν φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν ή φηαλ
ζπκθσλήζνπλ θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ αμηνιφγεζεο, παξ. 1,2 & 3 ηνπ άξζξνπ 25 ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ
ΤΠ.Δ., εθηφο εάλ γηα εχινγε αηηία έρεη εγγξάθσο δεηεζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή
παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο.
Άξζξν 16ν Υξόλνο παξάδνζεο - Κπξώζεηο γηα εθπξόζεζκε παξάδνζε πνηληθέο ξήηξεο
Ο κέγηζηνο ρξφλνο παξάδνζεο νξίδεηαη ζε δηαθόζηεο ζαξάληα (240) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο ην πνιχ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ
θαζπζηέξεζε ηελ παξάδνζε ηνπ νρήκαηνο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ
επηβάιινληαη θπξψζεηο κε ηηο αλάινγεο πνηληθέο ξήηξεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 33
ηεο ΤΑ.11389/93 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Άξζξν 17ν Σόπνο παξάδνζεο
Η παξάδνζε ζα γίλεη ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο, Λπθνχξγνπ
Φξαλδηή 2, Σ.Κ. 20400 Ξπιφθαζηξν Κνξηλζίαο.
Άξζξν 18ν Σξόπνο παξάδνζεο
Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη αζθάιηζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ θαηά ηελ κεηαθνξά
ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ θνξέα ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο.
Άξζξν 19ν Παξαιαβή
Καηά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ πξνο πξνκήζεηα νρήκαηνο, ζα γίλεη εθηελήο
έιεγρφο ηνπ, γηα ην αλ πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ππέδεημε ε Σ.Τ. ηνπ
θνξέα θαη ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο πνπ ππέγξαςε ν ζπκβαιιφκελνο

πξνκεζεπηήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 29
παξ. 1,2 & 3 ηεο ΤΑ.11389/93 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Άξζξν 20ν Σξόπνο πιεξωκήο
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ ηεο παξνχζεο ζα γίλεη κε εμόθιεζε
100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1.α, 2 & 3
ηνπ άξζξνπ 36 ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο
ειέγρνληαη απφ ηε αξκφδηα γηα ηελ πξνκήζεηα Τπεξεζία. Σπρφλ δηαθνξέο πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεηά απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο κεηαμχ Γήκνπ
Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο θαη πξνκεζεπηή ζχκβαζεο, ζα επηιχνληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Τ.Α 11389/93 ηνπ ΤΠ.Δ. ε πεξίπησζε πνπ ε
πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα (60)
εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζαο αξρή
(νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ.166/2003 (ΦΔΚ138Α/2003):
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ
ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα
γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο
παξαιαβήο.

