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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 426/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25/25-07-2013
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα Τακτική Συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Άδελε της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρκαδίου ∆ήµου Ρεθύµνης, στις 25 Ιουλίου 2013,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ., ύστερα από την 25/24-07-2013 Πρόσκληση του Προέδρου που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε – γνωστοποιήθηκε στα µέλη της, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Αναστάσιος Παπαδουράκης, διαπίστωσε
ότι από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι κκ. Αποστολάκη Αναστασία, Τσιοµπίκας
Γρηγόριος, Λίτινας Εµµανουήλ, Λαχνιδάκης ∆ηµήτριος, Μανουσογιάννης Μανούσος και Σαριδάκης
Κωνσταντίνος και απόντων των µελών κκ. Βλαστού Γεωργίου και Σπανουδάκη Στυλιανού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Ξενικάκη Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και υπενθύµισε ότι, σύµφωνα µε
την 292/2011 Απόφαση της Ο.Ε., τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά µε τρόπο σαφή και ακριβή και
παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή οι συζητήσεις, που θα είναι
προσιτές σε κάθε ενδιαφερόµενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέµα: «Καθορισµός και έγκριση των Όρων και των Τεχνικών
Προδιαγραφών της προµήθειας «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων έτους 2013 για τα Οχήµατα του
∆ήµου Ρεθύµνης»».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείο Κίνησης &
∆ιαχείρισης οχηµάτων, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουµε ότι για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Ρεθύµνης απαιτείται να προκηρυχθεί
ανοικτός ∆ιαγωνισµός µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» για το Έτος 2013
προϋπολογισµού 125.557,19 € µε Φ.Π.Α.
Οι κωδικοί εξόδων Κ.Α που από τους οποίους θα απορροφηθεί η δαπάνη είναι οι κάτωθι:
1)
Κ.Α: 20.6671.006 ποσού 61.553,84 €, µε περιγραφή: Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
και Π.Α.Υ: Α750.
2)
Κ.Α: 20.6263.002 ποσού 1.500,60 €, µε περιγραφή: Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων και Π.Α.Υ: Α751.
3)
Κ.Α: 20.6644.001 ποσού 14.919,94 €, µε περιγραφή: Προµήθεια Καυσίµων-Λιπαντικών
για άλλες ανάγκες και Π.Α.Υ: Α752.
4) Κ.Α: 30.6671.001 ποσού 40.894,07 €, µε περιγραφή: Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και
Π.Α.Υ: Α753.
5) Κ.Α: 35.6671.001 ποσού 6.214,34 €, µε περιγραφή: Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και
Π.Α.Υ: Α754.
6) Κ.Α: 50.6671.001 ποσού 474,40 €, µε περιγραφή: Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων και
Π.Α.Υ: Α755.
Με την υπ. αρ. 514/2013 απόφαση του ∆.Σ ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης και αποφασίστηκε να
πραγµατοποιηθεί ανοικτός διαγωνισµός µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Προκειµένου να διενεργηθεί ο ∆ιαγωνισµός απαιτείται η κατάρτιση των όρων και σύνταξη της
∆ιακήρυξης από την Οικ.Επ. σύµφωνα µε την περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
Παρακαλείστε όπως εγκρίνεται:
1. Τους όρους,
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω διαγωνισµού σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 4
της υπ. αρ. Υπ. Απ. 11389/1993 φεκ 185Β’».
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
ΦΕΚ 87Α, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», την υπ. αρ. Υπ.
Απ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), την παρ. 2 του Άρθρου 1 του Ν. 2286/1995 περί προµηθειών του ∆ηµόσιου
τοµέα, το άρθρο 11 του Ν. 2396/53 και την υπ’ αρ. 3373/390/75 ΦΕΚ 349Β’ απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας της Κυβέρνησης, τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007(ΦΕΚ 64 Α’) την Εγκύκλιο 2/11-1-2007
Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, την υπ. αρ. 514/2013 απόφαση του ∆.Σ
του ∆ήµου Ρεθύµνης για έγκριση διενέργειας ∆ιαγωνισµού και τρόπο εκτέλεσης και την εισήγηση του
Γραφείου Κίνησης & ∆ιαχείρισης οχηµάτων ∆ήµου Ρεθύµνης, εξέδωσε οµόφωνα την 426/2013 απόφασή
της, ως εξής:
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Καθορίζει και εγκρίνει τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Ανοικτού µειοδοτικού
∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στις τιµές
του προϋπολογισµού των οµάδων του αρχείου κατηγορίας ειδών της µελέτης, σύµφωνα και µε τις διατάξεις
της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν.3463/06, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2286/95.
Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης της συνολικής ποσότητας της κάθε οµάδας κατά 30% σύµφωνα µε όσα
ορίζονται σε σχετικό άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ.
Η προµήθεια «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» έτους 2013 για τα Οχήµατα του ∆ήµου
Ρεθύµνης, είναι Προϋπολογισµού 125.557,19 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), και θα
διενεργηθεί µε τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Τόπος τρόπος κατάθεσης προσφορών και χρόνος διενέργειας.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 26η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 ηµέρα ∆ευτέρα µε
ώρα έναρξης την 10:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:15.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στη ∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου στα Μυσσίρια (Θέση
Παπούρα), µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία µέχρι την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού αυτοπροσώπως, ή µέσω εξουσιοδοτηµένου
εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο ∆ήµο στη ∆/νση: Λ. Κουντουριώτη 80, Τ.Κ 74100 Ρέθυµνο, µέχρι την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα.
Η κατάθεση του φακέλου προσφοράς στην δηµοπρασία εάν δεν αποσταλεί ταχυδροµικά γίνεται ως
εξής:
Για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για οµόρρυθµης ευθύνης
εταιρεία από το νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για ανώνυµη εταιρεία από
εξουσιοδοτηµένο µέλος του διοικητικού της συµβουλίου και για ένωση εταιρειών ή συνεταιρισµό από τον
ορισµένο εκπρόσωπο της ένωσης εταιρειών ή συνεταιρισθέντων. Σχετικά µε την κατάθεση προσφοράς από
ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, θα πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται
αναλογικά οι ρυθµίσεις για την οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση από νόµιµο εκπρόσωπο ή
εξουσιοδοτηµένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία (κατάθεση από
εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις ένωσης εταιρειών ή συνεταιρισµών ο
ορισµένος εκπρόσωπος της ένωσης εταιρειών ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα
είναι κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση.
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό.
Οι προσφορές που αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη του διαγωνισµού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται
υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης
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επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία
µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.
Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο ∆ιαγωνισµός δεν µπορέσει να γίνει εκείνη την ηµεροµηνία, τότε
θα γίνει την 2η του µηνός Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους και την ίδια ώρα.
ΑΡΘΡΟ 2
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απ. 11389/93), του Ν.
2286/95, την παράγραφο 1 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» το Π.∆
60/2007 (ΦΕΚ 64 Α’) και το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’.
ΑΡΘΡΟ 3
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού και την συµµετοχή σ’
αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 4
∆απάνη
Η Προµήθεια «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 102.079,02
ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α 23%, δηλαδή σύνολο 125.557,19 ευρώ. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει
τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2013 και προέρχονται από πόρους και ανταποδοτικά
τέλη του ∆ήµου.
1) Κ.Α: 20.6671.006 ποσού 61.553,84 €,
2) Κ.Α: 20.6263.002 ποσού 1.500,60 €,
3) Κ.Α: 20.6644.001 ποσού 14.919,94 €,
4) Κ.Α: 30.6671.001 ποσού 40.894,07 €,
5) Κ.Α: 35.6671.001 ποσού 6.214,34 €,
6) Κ.Α. 50.6671.001 ποσού 474,40 €
Ειδικότερα η προµήθεια αφορά ανταλλακτικά & υλικά που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της
σύµβασης για τη συντήρηση & επισκευή όλων των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου Ρεθύµνης Φορτηγά,
απορριµµατοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π από εργασίες προγραµµατισµένες και
απρόβλεπτες.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρόνος - τόπος - τρόπος παράδοσης των υπό προµήθεια υλικών.
Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι:
1. Για την προµήθεια των διαφόρων ειδών:
1α. Μαζική προµήθεια σε διάφορες ποσότητες ειδών-αναλώσιµων ανταλλακτικών λιπαντικών κ.λ.π µε
σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του ∆ήµου .
1β. Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των οχηµάτων, επειδή ο ∆ήµος δεν έχει τον απαιτούµενο χώρο για φύλαξη
τους, αυτά θα παραδίνονται σε ανάλογες ποσότητες και κωδικούς ειδών όταν θα τα χρειάζεται το κάθε
όχηµα εντός του ηµερολογιακού έτους, µε υποχρέωση του αναδόχου την τοποθέτηση αυτών επί των
Οχηµάτων.
Για την ανωτέρω παράγραφο (1β) του παρόντος άρθρου, η παραλαβή των διαφόρων ειδών
ελαστικών, που απαιτούνται για την Επισκευή-Συντήρηση των Οχηµάτων-Μηχανηµάτων, θα γίνεται στο
Γραφείο κίνησης του ∆ήµου από την αρµόδια επιτροπή του άρθρου 11 του Ν. 2396/53 και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα της υπ’ αρ. 3373/390/75 ΦΕΚ 349Β’ απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ή
οποιασδήποτε άλλης επιτροπής ορίζεται σύµφωνα πάντα µε ισχύουσες νοµοθεσίες.
Για την παραλαβή υλικών της (1α) παραγράφου του παρόντος άρθρου, αρµόδια είναι η επιτροπή
παραλαβής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει όλο το σύνολο της δαπάνης που αναγράφεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η παράδοση όλου του συνολικού ποσού της
δαπάνης του προϋπολογισµού της µελέτης, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του
∆ήµου. Επίσης εάν απαιτηθεί, µπορεί να αυξηθεί και το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης έως και 30%
µετά από σύµφωνη γνώµη και του αναδόχου.
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Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση να εφοδιάζει το ∆ήµο µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες
µε την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών της µελέτης για τη παράγραφο (1β) του παρόντος άρθρου.
Για την περίπτωση της παραγράφου (1α) όπου τα διάφορα είδη θα παραλαµβάνονται µαζικά µε
σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του ∆ήµου και την τοποθέτηση τους από το Συνεργείο του ∆ήµου, ο
χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 40 ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Τα προς προµήθεια υλικά θα πρέπει να µη φέρουν ξένες ύλες και προσµίξεις και ελαττώµατα και
να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Σηµειώνεται δε ότι σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση πέραν της ορισθείσας προθεσµίας για
την παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, θα ισχύσουν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 της
συγγραφής υποχρεώσεων του παρόντος για την µη έγκαιρη παράδοσης υλικών και στα σχετικά άρθρα του
ΕΚΠΟΤΑ..
Οι διαγωνιζόµενοι µεταξύ άλλων, θα πρέπει να δηλώσουν περίοδο παράδοσης στη υπεύθυνη
∆ήλωση <<∆7>> για προµήθειες που αναφέρονται στην παράγραφο (1α) του παρόντος άρθρου, ενώ οι
ενδιαφερόµενοι για τις προµήθειες της παραγράφου (1β), θα πρέπει να δηλώσουν περίοδο τµηµατικής
παράδοσης όχι πριν την λήξη του ηµερολογιακού έτους, δηλ. µέχρι και την 31/12/2013, όλων των
ποσοτήτων & των ειδών που θα απαιτηθούν σύµφωνα µε τη σύµβαση που θα συναφθεί.

ΑΡΘΡΟ 6
∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Εγγυήσεις
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαµβάνει µε ποινή
αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά
α. Οι Έλληνες πολίτες.
1α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού µε το Φ.Π.Α, δηλαδή στο ποσό των 6.280,00 €, ποσό το
οποίο προκύπτει µετά από στρογγυλοποίηση και θα αφορά ολόκληρη την ποσότητα του ενδεικτικού
προϋπολογισµού, η οποία δίδεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συνταγµένης µε τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγγυητική επιστολή θα φέρει την ένδειξη <<Χ1>>.
1β. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία,
µπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης.
1γ. Συµµετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισµένες οµάδες, προσκοµίζει εγγύηση
συµµετοχής, που γίνεται αποδεκτή (περ. β της παρ.1 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ), αρκεί να καλύπτει το
ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού οµάδων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα
οποία και προσφέρει και η κατακύρωση περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
Τα παραπάνω θα προκύπτουν από συνηµµένο πίνακα του συµµετέχοντα, ο οποίος θα συνοδεύει
την εγγυητική του επιστολή, ο οποίος θα περιγράφει τις οµάδες του διαγωνισµού που προτίθεται να
καταθέσει, συµπληρωµένος, µε τα αντίστοιχα ποσά του προϋπολογισµού της διακήρυξης.
Το άθροισµα του ποσού της εγγυητικής, θα προκύπτει από τον ανωτέρω συνηµµένο πίνακα και µε
αυτό τον τρόπο θα διευκρινίζεται, το ποσό που ο κάθε ενδιαφερόµενος προτίθεται να καταθέσει προσφορά
σε συνάρτηση µε τις κατηγορίες-οµάδες του ∆ιαγωνισµού.
1δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια,
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5)
ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού.
1ε. Ο µειοδότης ή οι µειοδότες υποχρεούνται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσουν
εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο Φ.Π.Α .
1στ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ’ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθµ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
1ζ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή
των αναφερόµενων στις επιµέρους οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µπορεί να αποδεσµεύεται
σταδιακά ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του
µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της
εκπρόθεσµης παράδοσης.
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2. 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 ή υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από αρµόδια αρχή (Κ.Ε.Π, Αστυνοµία κ.λ.π) & το οποίο
θα φέρει την ένδειξη <<Χ2>>.
3. 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 & το οποίο θα φέρει την ένδειξη <<Χ3>>.
4. 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 τους σε όλους τους τοµείς
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού & το οποίο θα φέρει την ένδειξη <<Χ4>>. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό.
Το πιστοποιητικό Επιµελητηρίου θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια
του διαγωνισµού & το οποίο θα φέρει την ένδειξη <<Χ5>>.
β.
Τα νοµικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου.
γ.
Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, τους συνεταιρισµούς, τις ενώσεις
προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ και
τα οποία θα φέρουν υποχρεωτικά την ένδειξη που αναγράφεται στους πίνακες Α’ & Β’ του Παραρτήµατος.
Σε περίπτωση µη προσκόµισής δικαιολογητικών που εµπίπτουν στην αυτεπάγγελτη
αναζήτηση, αυτά θα ζητούνται αυτεπάγγελτα από το ∆ήµο.
Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει να καταθέσουν µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους
υποχρεωτικά και τις παρακάτω δηλώσεις, πρακτικά οι οποίες θα φέρουν τις ενδείξεις που αναγράφονται
στον Πίνακα Γ’ του Παραρτήµατος:
1.
∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καµία επιφύλαξη και η οποία θα φέρει την ένδειξη
<<∆1>>. Ιδιαίτερα για τα λιπαντικά, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκοµίσουν
πιστοποιητικά της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν που να αποδεικνύεται ότι έχουν εγκρίσεις διαφόρων
κατασκευαστών αυτοκινήτων, τα οποία θα φέρουν την ένδειξη <<ΠΛ>> (δες λεπτοµέρειες στην Τεχνική
Περιγραφή της παρούσης).
2.
∆ήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει τα υπό
προµήθεια είδη στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου και η οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆2>>.
3.
Αναλυτική δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων ειδών µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆3>>.
4.
Αναλυτική δήλωση που να ορίζει την κατασκευάστρια εταιρία για τα είδη που προσφέρει,
καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της και η οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆4>>. Ιδιαίτερα για αυτούς που
θα καταθέσουν προσφορά για την οµάδα ελαστικών των οχηµάτων, θα καταγράψουν διευκρίνιση, εφόσον
αποδεδειγµένα από κατάλογο της εταιρίας που προσφέρουν δεν παραδίνονται από την προσφερόµενη
κατασκευάστρια εταιρία ελαστικά κάποιας διάστασης, όπου: Να αναγράφεται στη δήλωση τους, από ποιά
άλλη κατασκευάστρια εταιρία κατασκευάζονται τα οποία και προσφέρουν.
5.
∆ήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρµόδια
αρχή για παράδοση των υπό προµήθεια ειδών, ελεύθερων στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου και η οποία θα
φέρει την ένδειξη <<∆5>>.
6.
Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά µερικά ή ολικά
σε δικό τους εργοστάσιο, πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του
εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά (για την περίπτωση που µέρος των υπό προµήθεια
υλικών θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόµενο ή τα έχει ήδη παρακαταθήκη, η παραπάνω δήλωση
αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης της στον διαγωνιζόµενο,
µέσα στον αναφερόµενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης και η οποία θα φέρει την ένδειξη <<∆6.1>>.
β) θα καλύψει το ∆ήµο µε την προσφερόµενη εγγύηση ακόµη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί
από το ∆ήµο και η οποία θα φέρει την ένδειξη << ∆6.2 >>.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την περίοδο χρόνου παράδοσης των διαφόρων ειδών και υπηρεσιών που
θα προσφέρουν και θα φέρει την ένδειξη <<∆7>>.
8. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του
προσφέροντος ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών, των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των φορέων της ένωσης ή
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σε περίπτωση προσωπικών εταιριών των νοµίµων εκπροσώπων αυτών που θα φέρει την ένδειξη <<∆9>>,
µε το οποίο:
8.1. Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η
συµµετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες - µέλη της Ένωσης,
ορίζοντας παράλληλα την επικεφαλής εταιρεία.
8.2. Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση
να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, καθώς και
για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του
διαγωνισµού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
Επίσης να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό
του Αναδόχου για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε και όπου
κληθούν σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας
Αρχής.
Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Αλλαγή
προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή / και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει µόνο µετά από την έγγραφη αποδοχή της.
8.3. Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο ως αντίκλητος, σε περίπτωση αδυναµίας του νοµίµου
εκπροσώπου για τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της εργασίας, εφόσον ο ίδιος δεν θα µπορεί
συνεχώς να εξυπηρετεί το δήµο..
8.4. Για τους υποψηφίους που δεν είναι Ανώνυµες Εταιρείες: Απόσπασµα του Καταστατικού των
εταιρειών που λαµβάνουν µέρος στο διαγωνισµό, από το οποίο να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν την κάθε
εταιρία µε την υπογραφή τους.
Οι παραπάνω δηλώσεις θα γίνονται σε πρωτότυπα έγγραφα (αποκλειόµενων fax ή
φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 7
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων-∆ηµοσίευση.
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης, στην
∆/νση Καθαριότητας του ∆ήµου Ρεθύµνης στο τηλέφωνο 28310-40977, 2831040978 αρµόδιος υπάλληλος
κ. Χιώτης Μανώλης, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού που
υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ δηµοσιεύεται στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων του Φ.Ε.Κ. και στις εφηµερίδες
«Κρητική Επιθεώρηση», «Ρεθεµνιώτικα Νέα», «Ρέθεµνος», «Ηµερησία Αθηνών» και «Γενική
∆ηµοπρασιών» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α΄.

ΑΡΘΡΟ 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής – Υποβολή προσφορών .
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των προς προµήθεια ειδών-ανταλλακτικών, γεγονός
που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. Η συµµετοχή
στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της διακήρυξης αυτής και ότι
αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόµενο αποτελεί
τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της
προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν στην επιτροπή του διαγωνισµού
δείγµατα των προσφεροµένων ειδών που αναφέρονται στη µελέτη της διακήρυξης εάν τούτο απαιτηθεί από
την επιτροπή.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές φωτοαντίγραφο
αυτού (πρωτότυπο & αντίγραφο) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που
αναφέρονται στα παραπάνω στο παρόν άρθρο. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται
αποδεκτές. Μέσα στο κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
και ειδικότερα ως εξής.
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1.Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, στον κυρίως φάκελο
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς.
2.Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
3.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
4.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές
και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 9ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για δύο (2) µήνες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίσουν µεταξύ των άλλων Υπεύθυνη ∆ήλωση για το χρόνο
ισχύος της προσφοράς και η οποία θα φέρει την ένδειξη «∆8».
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του
ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 10ο
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές .
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της µιας προσφοράς η επιτροπή διαγωνισµού θα προβαίνει
σε ακύρωση των υπεραρίθµων προσφορών µε κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόµενου.
Άρθρο 11ο
Προσφερόµενη τιµή
1. Στην προσφορά η τιµή των προς προµήθεια υλικών θα δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για
παράδοση των υλικών στο ∆ήµο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ.
3. Με ποινή αποκλεισµού, στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ
αριθµητικώς και ανά τεµάχιο:
α) Στο επιµέρους «Αναλυτικό τιµολόγιο προσφοράς της κάθε οµάδας σε έντυπο της υπηρεσίας ή
ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού»,
β) Προσφορά µε «Συνολικό τιµολόγιο προσφοράς ανά οµάδα σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού»
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γ) Προσφορά µε το «Συνολικό τιµολόγιο προσφοράς συνοπτικά σε έντυπο της υπηρεσίας ή ακριβές
φωτοαντίγραφο αυτού» και για όσους καταθέσουν προσφορά για την οµάδα των ελαστικών,
δ) Στο «Τιµολόγιο προσφοράς τοποθέτησης ελαστικών».
4. ∆ίνεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να έχουν απόκλιση έως και +10% από την τιµή
προϋπολογισµού της µελέτης σε κάποια είδη αλλά όχι περισσότερο, η συνολική όµως αξία όλης της
προσφοράς δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση το ανώτερο όριο προϋπολογισµού της µελέτης της κάθε
οµάδας και του συνολικού προϋπολογισµού.
5. Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε µία οµάδα (στο
σύνολο αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες του ∆ιαγωνισµού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3
του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά µε ανάλογο
ποσό εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
Άρθρο 12ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε
κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή: Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω
όργανο και παραδίνεται στην υπηρεσία µε σκοπό να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία που ορίζεται από την
διακήρυξη ή την πρόσκληση.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση
αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 13ο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη
τιµή, λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
- Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και
της πρόσκλησης,
- Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,
- Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και
την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοια ή παρεµφερές υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση
τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδης όρους που προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περισσότερους από ένα προµηθευτή,
σύµφωνα µε τη περίπτωση των αναφερόµενων της παραγράφου 1γ του άρθρου 15 του παρόντος, όπου η
συνολική τελική τιµή προσφοράς µεταξύ µειοδοτών είναι ισοδύναµη, όπως επίσης και της παρ.1δ του
άρθρου 16 του παρόντος.
Άρθρο 14ο
Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς τη Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει
σχετικά, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή ένα µέρος αυτής που προσφέρει
ο προµηθευτής,
β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
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γ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την
επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση.
δ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας (σε σχέση πάντοτε µε την χαµηλότερη τιµή και τις
τεχνικές προδιαγραφές) σε περισσότερους από ένα προµηθευτές ανά οµάδα(κατηγορία) είδους προµηθειών,
εφόσον υπάρχουν επιµέρους προσφορές και συνοδεύονται µε νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής για
ολόκληρο το ποσό της επί µέρους οµάδας.
2.
Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωµοδοτικό όργανο
γνωµοδοτεί για:
α. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας του υλικού,
για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής,
β. Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης,
γ. Τελική µαταίωση της προµήθειας, τότε η σχετική απόφαση λαµβάνεται από τη Οικονοµική
Επιτροπή.
Άρθρο 15ο
Συνέχιση του διαγωνισµού
Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων έγγραφων κλειστών προσφορών από
τους αρχικά συµµετέχοντες οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο
το αποτέλεσµά του.
Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ηµεροµηνία και ώρα της συνέχισης του διαγωνισµού, που
γίνεται ενώπιον του παραπάνω οργάνου.
Άρθρο 16ο
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαµβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Το είδος .
β) Την ποσότητα.
γ) Το ∆ήµο για τον οποίο προορίζονται το υλικό ή υλικά.
δ) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές
τροποποιήσεις των όρων αυτών.
ε) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισµού.
στ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.
3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, 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 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο προµηθευτής/ές µπορεί να προσέλθει/ουν 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 κάθε είδους
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ισχύς της σύµβασης.
4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφηµα ή
τηλετύπηµα 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.
5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
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Άρθρο 17ο
Σύµβαση
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το ∆ήµο η σχετική σύµβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
2. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία
της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιµή που έχει προσφερθεί για το είδος.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του είδους.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού.
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 προµήθειας.
3. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη
συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή µε βάση την έγκριση για την κατάρτισή
της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα
παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο.
4. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
5. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Χρησιµοποιήθηκε ολόκληρο το ποσό της οµάδας/ων που αντιστοιχεί στη σύµβαση , ή εάν αυτό
που παραδόθηκε, υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως
ασήµαντο, ή όταν έληξε η περίοδος παράδοσης σύµφωνα µε την προσφορά του ανάδοχου.
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.
Άρθρο 18ο
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος ή των κατασκευαστών των προσφερόµενων υλικών, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό
συστηθισόµενης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες
διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης
προθεσµίας, η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Άρθρο 19ο
∆ασµοί
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της καταβολής δασµών
κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
Άρθρο 20ο
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους παραγωγής,
διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας
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εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν
λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόµενων.
2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο
πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να
δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών
κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον
Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται
και εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
Άρθρο 21ο
Προσφυγές- Ενστάσεις
Α. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν3852/2010 ΦΕΚ 87Α, και
την επιφύλαξη του άρθρου 238 του ίδιου νόµου, µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή
µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και
των συνδέσµων για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση
της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας των οργάνων της
προηγούµενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαηµέρου από την
άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσµίας που, τυχόν, τάσσει ο νόµος για την έκδοση της οικείας πράξης,
διαφορετικά µετά την παρέλευση τριµήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου.
Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2)
µηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι
η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων
βοηθηµάτων ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νοµιµότητας, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 225 έως 228 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α, κοινοποιούνται στα οριζόµενα από τις διατάξεις αυτές
νοµικά πρόσωπα, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει την προσφυγή εντός πέντε ηµερών από την έκδοσή
τους.
Β. Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον δικαιούνται να υποβάλλει ένσταση, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 15 της ΚΥΑ 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως προς τη Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ρεθύµνης, η οποία
& αποφαίνεται τελικά, µε ταυτόχρονη κοινοποίησης στην επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και αυτή
γνωµοδοτεί προς το ανωτέρω αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονοµική Επιτροπή). Ενστάσεις
που υποβάλλονται αναρµοδίως απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής κοινοποιείται µε φαξ στον ενιστάµενο – προσφεύγοντα.
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι
λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται και η
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο του ορισθέντος από την
αρχική πρόσκληση ή διακήρυξη, εκτός αν από την απόφαση µετάθεσης προβλέπεται η σύντµηση του
χρόνου αυτού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται
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στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση
του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την
Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή
της στη Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση
του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από τη Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης.
4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούν στην κατακύρωση του
διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. ή
στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. µετά την έναρξη λειτουργίας της.
5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων
της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο.
6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων, προ της υπογραφής
της σύµβασης, δεν λαµβάνονται υπόψη.
ΆΡΘΡΟ 22ο
Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση
των άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους
κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της
εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
ΆΡΘΡΟ 23ο
∆απάνες
Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α και την εγκ. 11 µε αρ. πρωτ 27754/28-06/2010.
Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο, οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα
λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον
εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των
νόµιµων παραστατικών.
Επειδή στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ δίνεται η δυνατότητα στους
διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε µία οµάδα ή περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες του
∆ιαγωνισµού, οι δαπάνες των δηµοσιεύσεων θα επιµερίζονται ποσοστιαία, ανάλογα µε την αξία του
αρχικού προϋπολογισµού της οµάδας του ∆ιαγωνισµού που κατακυρώθηκε στον κάθε ένα προµηθευτή
ξεχωριστά. Σηµειώνεται δε, ότι την υποχρέωση της δαπάνης για ∆ηµοσίευση, θα την έχει ο ∆ήµος στις
οµάδες του διαγωνισµού που δεν υπάρξει ανάδοχος.
Η µέγιστη δαπάνη δηµοσίευσης του παρόντος διαγωνισµού µε τη οποία θα επιβαρυνθεί η
∆ιακήρυξη του διαγωνισµού στο σύνολο της, δεν θα υπερβαίνει κατά µέσο όρο το ποσό των 1.100 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση
του δήµου. Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 4% φόρος εισοδήµατος και κρατήσεις 1,5% υπέρ Τ.Ε.Α.∆.Υ,
0,5% υπέρ Τ.Π.∆.Υ και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή.
∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή για επιπλέον καταβολή
αποζηµιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες, όπως επίσης και για τυχόν δαπάνες που έχουν
αποφασιστεί ή θα αποφασιστούν µε σχετική νοµοθεσία και δεν αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
ΆΡΘΡΟ 24ο
Λοιπές εγγυήσεις.
Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόµενα είδη είναι
σύµφωνα µε τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές επισήµων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες
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και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγµένα από ξένα σώµατα, προσµίξεις
κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήµος.
Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προµηθευτή. Ο προµηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα
από έγγραφη αίτηση του ∆ήµου, κάθε ποσότητα είδους που προµήθευσε, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον
προµηθευτή του ακατάλληλου είδους και αποστολής στο δήµο του νέου σε αντικατάσταση του
ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προµηθευτή όπως επίσης και η επανεκτέλεση των εργασιών για την
τοποθέτηση του.
Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου υλικού προκλήθηκε βλάβη και για το οποίο δεν
βεβαιώνεται λανθασµένη επισκευή-συντήρηση, ο προµηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες
αποκατάστασης της βλάβης που προξενήθηκαν από το ακατάλληλο υλικό, επιφυλασσόµενου του ∆ήµου να
ασκήσει και άλλα δικαιώµατα σε βάρος του προµηθευτή. Επιπλέον κατά την κρίση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος µε όλες τις νόµιµες συνέπειες. Επίσης µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί να του επιβληθεί πρόστιµο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση
προς το ∆ήµο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προµηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιµο κηρύσσεται
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
Αν ο προµηθευτής καταστεί υπότροπος µε την προµήθεια ακατάλληλου είδους, κηρύσσεται
έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
ΆΡΘΡΟ 25ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Ο ∆ήµος Ρεθύµνης διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα:
α) να αποφασίζει ελεύθερα για την µαταίωση, την επανάληψη του διαγωνισµού µε ή χωρίς
τροποποίηση των όρων, ή τη προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης οι συµµετέχοντες σ’ αυτόν καθώς και για την αποδοχή ή απόρριψη οριστικά των ενστάσεων
ή των προσφυγών που µπορεί να υποβληθούν οποτεδήποτε.
β) επίσης, µπορεί να αποφασίσει για σύναψη δηµόσιας σύµβασης µέσω διαπραγµάτευσης και
χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•
Εάν δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι
κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι
της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή, µετά από αίτηµα
της.
•
Για συµπληρωµατικές προµήθειες που δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση και οι
οποίες, λόγω µη προβλέψιµων περιστάσεων, κατέστησαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση της προµήθειας,
όπως περιγράφονται στην αρχική σύµβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση γίνεται στον οικονοµικό
φορέα που εκτελεί τις προµήθειες αυτές.
γ) Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο
µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου.
Επίσης πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της µελέτης, ο δήµος µπορεί να ζητήσει
αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισµού και της προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι και 30%, εφόσον
κρίνει τούτο σκόπιµο και επωφελές για το δήµο. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να
ικανοποιήσει το αίτηµα του δήµου, µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης µε αυτό της προσφοράς του και για το
ίδιο είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσµευτικός για το δήµο και σε καµία περίπτωση δεν υποχρεούται να
πράξει τούτο, παρά µόνο εφόσον εκτιµήσει τις ανάγκες του δήµου και την προσφορά του αναδόχου για να
προβεί σε τέτοια απαίτηση.
δ) Η τιµή προσφοράς που προσφέρει ο µειοδότης, ισχύει και δεσµεύει τούτον για δώδεκα (12)
µήνες από την κατακύρωση της προµήθειας σε αυτόν.
Προσωρινό χρονοδιάγραµµα άσκησης αυτών των δικαιωµάτων προαίρεσης: σε µήνες: 12 (από την
ανάθεση της σύµβασης).
ΆΡΘΡΟ 26ο
Λύση – Καταγγελία Σύµβασης
Ο ∆ήµος Ρεθύµνου δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α)
ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν υλοποιεί την σύµβαση µε τον τρόπο που ορίζεται σε αυτή, παρά την προς
τούτο όχληση της υπηρεσίας.
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β)
ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια του
∆ήµου Ρεθύµνου.
γ)
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει ή τεθεί υπό εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή
γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των
περιουσιακών του στοιχείων.
δ)
εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του ή για κάποιο από τα οικονοµικά εγκλήµατα.
Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ανάδοχο της εκ µέρους
του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δύναται, κατ’
ενάσκηση της διακριτικής του ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να
τάξει εύλογη προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται
αυτόµατα µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ γνωστοποιήσει
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.
Με την µετά από καταγγελία του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ λύση της σύµβασης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
υποχρεούται µετά από αίτηση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ:
α)
Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, προµήθειας, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την
διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
β)
Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, όποιο έργο, εργασία ή
προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως
υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και συνεργάτες
του πράξουν το ίδιο.
γ)
Να παραδώσει στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κάθε υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή
έµµεσα τη σύµβαση και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες του
θα πράξουν το ίδιο.
Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της σύµβασης, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ βεβαιώνει
την αξία του παρασχεθέντος τµήµατος της σύµβασης, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του αναδόχου κατά
την ηµεροµηνία καταγγελίας.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε
την σύµβαση προς τον ανάδοχο µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα
από τον ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι
όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ.
Ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον ανάδοχο αποζηµίωση για
κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του συµβατικού τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία
του τµήµατος της σύµβασης που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως, να χρησιµοποιηθεί για τον
προοριζόµενο σκοπό.
Πέρα από τα παραπάνω, ο ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, να
προβεί µε απόφασή του, που θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στον ανάδοχο, στην προσωρινή ή οριστική διακοπή
ισχύος της σύµβασης, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συµβατικής περιόδου. Και σε αυτή την περίπτωση ο
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δικαιούται να προβάλει καµία απολύτως αξίωση για τυχόν αποζηµίωση.
ΆΡΘΡΟ 27ο
Εµπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση
της σύµβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση
µε τη σύµβαση. Υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη σύµβαση χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση του ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες
µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ. ∆εν δεσµεύει το ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ µε
κανένα τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα εξουσιοδοτηµένα από
το ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα
που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία
της εκτέλεσης της σύµβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους κατασκευής ή
λειτουργίας της σύµβασης ή του ίδιου του αναδόχου.
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ΆΡΘΡΟ 28ο
Για ότι ρητά δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κάθε φορά νόµοι, υπουργικές
αποφάσεις και διατάξεις που την διέπουν.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά την «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», προϋπολογισµού
125.557,19 ευρώ.
Ειδικότερα η προµήθεια αφορά τη προµήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση & επισκευή όλων
των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου Ρεθύµνης Φορτηγά, απορριµµατοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα,τρίκυκλα,
επιβατικά κ.λ.π σε ανταλλακτικά και επισκευές που θα απαιτηθούν κατά περίπτωση σε όλη τη διάρκεια της
σύµβασης.
Η προµήθεια ανταλλακτικών-ειδών έχουν οµαδοποιηθεί σε κατηγορίες και η προµήθεια θα
γίνεται µαζική και τα είδη θα παραλαµβάνονται µέσα σε χρόνο που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη και στη
σύµβαση κατά περίπτωση.
Οι οµάδες ανταλλακτικών των διαφόρων κατηγοριών και ειδών αναγράφονται αναλυτικά στον
προϋπολογισµό της µελέτης και στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Για την διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων προµηθευτών, πολλά είδη που αναφέρονται στις
διάφορες οµάδες των ανταλλακτικών, έχουν κωδικοποιηθεί µε βάση τον κωδικό που έχει εισαχθεί σε
προηγούµενες προµήθειες στο ∆ήµο. Αυτές οι αντιστοιχίες, χρησιµεύουν στους προµηθευτές για να
ανιχνεύουν ευκολότερα το προϊόν για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά. Επίσης, πάρα πολλά είδη –
ανταλλακτικά έχουν κωδικοποιηθεί µε βάση το γνήσιο νούµερο που τα αντιπροσωπεύει. Έτσι οι
ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα µπορούν εύκολα να αναγνωρίσουν το ανταλλακτικό για το οποίο
αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη.
Ο κάθε ενδιαφερόµενος µε βάση τα παραπάνω, µπορεί να δώσει προσφορά για κατασκευάστριες
εταιρίες ανταλλακτικών –λιπαντικών της επιλογής του, τις οποίες θα πρέπει να δηλώσει µε υπεύθυνη
∆ήλωση του, αρκεί να είναι εγγυηµένες για την ποιότητα κατασκευής και τα είδη να είναι πλήρως
συµβατά µε αυτά που ζητάει η ∆ιακήρυξη.
Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχηµάτων αναφέρονται τα εξής:
1. Θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα.
2. Η προσφορά θα δίνεται για ελαστικά που να επιφέρουν την µέγιστη αξιοπιστία στο φρενάρισµα
τόσο σε στεγνό δρόµο όσο και σε βρεγµένο και να είναι σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για
ασφάλεια και ανθεκτικότητα.
3. Για το λόγο αυτό ως ουσιώδης όρος, στην αξιολόγηση θα προτιµηθούν ελαστικά που
κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία ελαστικών και αυτό για να διασφαλισθεί η ποιότητα του ελαστικού
που θα προµηθευτεί ο ∆ήµος Ρεθύµνης.
4. Ο προµηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που
προσφέρει.
5. Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν ελαστικά µιας µόνο κατασκευάστριας
εταιρίας. Εάν αποδεδειγµένα ελαστικά κάποιας διάστασης δεν παραδίνονται από την ίδια κατασκευάστρια
εταιρία, τότε ο διαγωνιζόµενος θα αναγράφει στη δήλωση του <<∆4>>, από ποια άλλη εταιρία
κατασκευάζονται τα οποία και προσφέρει.
6. Κατ’ εξαίρεση, εάν κάποιο από τα προσφερόµενα πέλµατα ελαστικού έχει καταργηθεί την
χρονική περίοδο που θα χρειαστεί από την υπηρεσία, τότε θα αντικαθίσταται από ελαστικό της ίδιας
εταιρίας µε περίπου το ίδιο πέλµα. Σε αυτήν την περίπτωση ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να
ενηµερώσει την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου πριν την τοποθέτηση επί του αυτοκινήτου των
συγκεκριµένων ελαστικών.
7. Ο κάθε διαγωνιζόµενος υποχρεωτικά θα καταθέσει ως συνηµµένο στην τεχνική περιγραφή του:
α. Κατάλογο της κατασκευάστριας εταιρίας ελαστικών, που να υποδεικνύει τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των διαφόρων ελαστικών που κατασκευάζει.
β. Επίσηµο Έγγραφο <<∆10>> στην ελληνική γλώσσα ή µεταφρασµένο σε αυτήν της Εταιρείας
Παραγωγής-Κατασκευής (και όχι του Αντιπροσώπου ή του Προµηθευτή), το οποίο να βεβαιώνει ότι τα
ελαστικά της έχουν χρησιµοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση από Ευρωπαϊκές Αυτοκινητοβιοµηχανίες ή της
Ιαπωνίας την τελευταία διετία.
γ. Το ISO του εργοστασίου κατασκευής είναι σύµφωνο µε τα τις προδιαγραφές του E.T.R.O
(European Tyre and Rim Technical Organisation) και τις οδηγίες 92/23/ΕΟΚ, της 31/3/92 &
92/93/ΕΟΚ(Υπ. Απ. 29871/24-08-1992), όπως επίσης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισµού r30 της
UNECE (Οικονοµική Επιτροπή Ηνωµένων Εθνών) για την Ευρώπη και θα φέρει την ένδειξη <<Π1>>.
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δ. Τα ελαστικά είναι εγγυηµένα σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς νόµους προστασίας του
καταναλωτή και φέρουν το χαρακτηριστικό γράµµα Ε, τον ενδεικτικό αριθµό Χώρας που εκδίδει το δελτίο
αναγνώρισης και τέλος τον αριθµό του δελτίου αναγνώρισης και θα φέρει την ένδειξη <<Π1>>.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 7β,7γ,7δ µπορούν να κατατεθούν & από εταιρεία του ίδιου οµίλου
του εργοστασίου κατασκευής, που στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετική
βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα τους και θα φέρει την ένδειξη <<∆11>>.
Επίσης για όλα τα λιπαντικά που ζητούνται αναφέρονται τα εξής:
1. Στα λιπαντικά που θα προσφέρει ο ενδιαφερόµενος, θα πρέπει να καταθέσει και κατάλογο της
αντίστοιχης εταιρίας που να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
2. Θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την συσκευασία που ζητάει η ∆ιακήρυξη µε µία µικρή ίσως
απόκλιση λίτρων, λόγω διαφορετικής συσκευασίας από κατασκευαστή σε κατασκευαστή π. χ βαρέλι 205 λτ
ή βαρέλι 208 λτ.
3. Σε περίπτωση που κάποια συσκευασία δεν υπάρχει στον κατάλογο του κατασκευαστή που
προσφέρεται, τότε θα υπολογίζεται η αµέσως χαµηλότερη συσκευασία σε ποσότητα, πχ αντί για
συσκευασία 60 λτ, συσκευασία 25 λτ ή 20 λτ. Η τιµή όµως των συσκευασιών που διαφοροποιούνται από
αυτή της ∆ιακήρυξης, δεν θα ξεπερνάει τα οριζόµενα ανά συσκευασία του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους µέσα στο
φάκελο των δικαιολογητικών:
Α. Πιστοποιητικά της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν που να αποδεικνύεται ότι έχουν εγκρίσεις
κατασκευαστών αυτοκινήτων και συγκεκριµένα των κατασκευαστριών εταιριών MERCEDES BENZ και
MAN για:
1.
το λάδι 10W40 µε προδιαγραφή MB 228.5, και MAN 3277
2.
το λάδι 10W40 µε προδιαγραφή MB 228.51 και MAN 3477,
3.
το λάδι 15W40 µε προδιαγραφή MB 228.3,
4.
το λάδι 15W40 µε προδιαγραφή MB 229.1.
Β. Για τα κατωτέρω λιπαντικά θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ότι
υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές:
1.
το λάδι υδραυλικών ότι έχει προδιαγραφή κατά DIN 51524-2HLP
2.
το λάδι αυτόµατου κιβωτίου ταχυτήτων (ATF) ότι έχει προδιαγραφή MB 236.6,
3.
το Γράσο λιθίου ότι έχει προδιαγραφή κατά DIN 51825 και είναι NLGI 3 EP
Γ. Για τα λοιπά λιπαντικά θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση της εταιρείας λιπαντικών ότι
υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές όπως αυτές ζητούνται από την ∆ιακήρυξη.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ελέγξει την καταλληλότητα κάποιας προσφερόµενης εταιρίας
λιπαντικών εάν παραστεί ανάγκη, προκειµένου να διαφυλάξει την οµαλή λειτουργία των συστηµάτων
λίπανσης των Οχηµάτων & των µηχανηµάτων της.
Παρακάτω αναγράφεται το κωδικολόγιο CPV 2008 σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους αύξων
αριθµούς (α/α) του ενδεικτικού προϋπολογισµού των οµάδων της διακήρυξης.
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Κωδικοί CPV 2008-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ (α/α) ΟΜΑ∆ΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
Κωδικός CPV
2008

Περιγραφή 2008

α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ
CODE
EL
09210000-4
24961000-8
31130000-6
31211300-1
31214100-0
31400000-0
31500000-1
31600000-2
31612200-1
31670000-3
32234000-2
34300000-0

Λιπαντικά παρασκευάσµατα
Υγρά ψυγείου αυτοκινήτων
Εναλλάκτες
Ασφάλειες
∆ιακόπτες
Συσσωρευτές, πρωτογενή στοιχεία και πρωτογενείς συστοιχίες
Φωτιστικός εξοπλισµός και ηλεκτρικοί λαµπτήρες
Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός
Εκκινητήρες
Ηλεκτρικά µέρη µηχανηµάτων ή συσκευών
Κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης.
Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους.

34312700-4
34320000-6
34322000-0
34326100-9
34350000-5
34640000-5

Ελαστικοί ιµάντες µετάδοσης
Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και µέρη τους.
Φρένα και µέρη τους.
Συµπλέκτες και µέρη τους.
Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως.
Στοιχεία αυτοκινήτων

37823200-5

Χαρτί ιχνογραφίας

42122000-0
42131200-8
42913000-9

Αντλίες
Βαλβίδες προσδιοριζόµενες από την κατασκευή τους
Φίλτρα λαδιού, βενζίνης και αέρα.

9
9
2
2
2
2
2
2
2
3
1

+

AB12-5

Καουτσούκ

7
5

DA24-3

+

4
5
4
6
4
8

Και συναφή είδη

+

18
19
20
21
22

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ
(α/α) ΟΜΑ∆ΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

DA44-3

Ανταλλακτικά

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

4
2
3, 5

