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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 446/2015
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/19-06-2015
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 19 Ιουνίου 2015,
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., ύστερα από την 16/18-06-2015 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. Σπανουδάκης Στυλιανός, διαπίστωσε ότι
από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν παρόντες οι κκ. Μοτάκης Γεώργιος, Σαµψών Στυλιανός,
Μπιρικάκης Εµµανουήλ, Τσιοµπίκας Γρηγόριος, Μποτονάκης Μποτόνης και Μανουσογιάννης Μανούσος
(σε αναπλήρωση τακτικού µέλους) και απόντων των µελών κκ. Παπαδουράκη Αναστάσιου, Βουρβαχάκη
Σταύρου και Νίνου Θεόδωρου.
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.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ 446
Ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το 4ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: «Λήψη απόφασης για τον
καθορισµό και την έγκριση των Όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της προµήθειας
«Ανταλλακτικά – Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» έτους 2015 για τα Οχήµατα –
Μηχανήµατα» του ∆ήµου Ρεθύµνης»».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου Κίνησης &
∆ιαχείρισης Οχηµάτων, η οποία έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουµε ότι για την εύρυθµη λειτουργία των Οχηµάτων-Μηχανηµάτων του ∆ήµου
Ρεθύµνης, απαιτείται να προκηρυχθεί ∆ιεθνής, ανοικτός, ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός µε περιγραφή:
«Ανταλλακτικά-Συντήρηση και επισκευή των µεταφορικών µέσων» για το Έτος 2015 προϋπολογισµού
506.000,00 € µε Φ.Π.Α.
Με την υπ. αρ. 561/ 2014 απόφαση του ∆.Σ εγκρίθηκε η ∆ιενέργεια του ανωτέρω ∆ιαγωνισµού.
Οι κωδικοί εξόδων Κ.Α που από τους οποίους θα απορροφηθεί η δαπάνη είναι οι κάτωθι:
1. Κ.Α : 10.6263.001 ποσού 3.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
2. Κ.Α: 20.6263.001 ποσού 100.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
3. Κ.Α: 30.6263.001 ποσού 60.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
4. Κ.Α: 35.6263.001 ποσού 20.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
5. Κ.Α: 10.6671.001 ποσού 8.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
6. Κ.Α: 20.6671.006 ποσού 200.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
7. Κ.Α: 30.6671.001 ποσού 90.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
8. Κ.Α: 35.6671.001 ποσού 25.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
Με την υπ. αρ. 798/ 2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής εγκρίθηκαν:
Α. Το πρωτογενές αίτηµα.
Β. Η πραγµατοποίηση των δαπανών για το συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Την υπ. αρ. 17/2015 Ψήφιση πίστωσης της Οικ. Επιτροπής του προϋπολογισµού έτους 2015 που
προέρχονται από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του ∆ήµου Ρεθύµνου.
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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.
Ο κ. Μανουσογιάννης Μανούσος καταψηφίζει την απόφαση µε µία και µόνη ένσταση: ∆εν θα
πρέπει ο ∆ήµος να υποχρεώνεται (βάσει νόµου) σε διεθνή διαγωνισµό που οδηγεί σε ισχυρά µονοπώλια
στην αγορά του εξωτερικού.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του
άρθρ. 72 του Ν. 3852/10 ΦΕΚ 87 (τεύχος Α), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4071/2012
φεκ 85Α’ και την εισήγηση του Γραφείο Κίνησης & ∆ιαχείρισης Οχηµάτων, εξέδωσε κατά πλειοψηφία την
446/2015 απόφαση της, ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 446
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)
(Με έξι (6) ψήφους ΥΠΕΡ και µία (1) ψήφο ΚΑΤΑ)
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
2. Το Π.∆ 28-1980 φεκ 11Α’ – Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες.
3. Τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ.
4. N. 3463/ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και σύµφωνα µε το άρθρο 158
παράγραφος 1δ.
5. Το Ν. 3852/2010 φεκ 87Α’ , όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει από το Ν. 4071/2012 φεκ 85Α’
6. Το Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’ περί ∆ικαστικής Προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 φεκ 55Α’.
7. Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου περί ∆ικαστικής Προστασίας
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 66/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ».
9. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004
(EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών.
10. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005.
11. Του Ν. 4152/2013 φεκ 107Α’ και συγκεκριµένα την Παράγραφο Ζ’ «Προσαρµογή της Ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
12. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου
στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και την εγκ. 11 µε αρ. πρωτ 27754/28-06/2010.
13. Την υπ’ αριθµ. 18130/17.7.2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2007) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου». Εφαρµόζεται σε διαδικασίες οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του
3548/2007.
14. Την Εγκύκλιο 2/11-1-2007 Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
15. Την υπ. αρ. 798/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής για έγκριση πρωτογενούς και έγκριση
πραγµατοποίησης των δαπανών για το έτος 2015.
16. Την υπ. αρ. 561/2014 απόφαση του ∆.Σ του ∆ήµου Ρεθύµνης για έγκριση διενέργειας ∆ιαγωνισµού.
17. Την υπ. αρ. 17/2015 Ψήφιση πίστωσης της Οικ. Επιτροπής του προϋπολογισµού έτους 2015 που
προέρχονται από πόρους και ανταποδοτικά τέλη του ∆ήµου Ρεθύµνου.
18. Το Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α’ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 φεκ
Α
74 ’.
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19. Το Ν. 4155/2013 φεκ 120Α’ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-42014),
20. Το Ν. 4281/2014 φεκ 160Α’
21. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
22. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)»

Καθορίζει και εγκρίνει τους Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές διενέργειας του διεθνή,
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης, όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) σε ακέραιες µονάδες στις επιµέρους οµάδες-κατηγορίες του διαγωνισµού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του 11389/1993
(ΕΚΠΟΤΑ), του Π.∆/τος 60/2007 ΦΕΚ 64 Α’ και το Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87Α’.
Η προµήθεια «Ανταλλακτικά-Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων» έτους 2015
είναι ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (Πεντακόσιες έξι χιλιάδες ευρώ) (506.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23% ή (Τετρακόσιες ένδεκα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο κόµµα
δώδεκα ευρώ), (411.382,12 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, για το χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Τόπος και χρόνος διενέργειας.
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µόνο µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα ηµερών, από την
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ
Π1/2390/2013.
Καταληκτική ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών είναι η ∆ευτέρα 10 – 08 – 2015 Ώρα 15:00
µ.µ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», τον ΕΚΠΟΤΑ και στο Π∆60/07.
4. Επιτρέπεται η αποστολή δείγµατος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο ∆ήµο µέχρι τέσσερις (4)
ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και το αποδεικτικό αποστολής
περιέχεται στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία.
ΑΡΘΡΟ 2
Τεύχη δηµοπράτησης.
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της προµήθειας κατά σειρά
ισχύος είναι: α) η παρούσα διακήρυξη, β) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός εργασιών-ανταλλακτικών, γ) η
συγγραφή υποχρεώσεων, δ) η τεχνική έκθεση - περιγραφή, ε) το Παράρτηµα ενδείξεων και στ) το
τιµολόγιο προσφοράς εργασιών - ανταλλακτικών.
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ΑΡΘΡΟ 3
Προϋπολογισµός.
Η Προµήθεια ‘’Ανταλλακτικά - Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων’’ προϋπολογίσθηκε
στο ποσό των 411,382,12 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α 23%, δηλαδή σύνολο 506.000,00 ευρώ. Η δαπάνη της
Προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του δήµου έτους 2015, Ήτοι:
1. Κ.Α : 10.6263.001 ποσού 3.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
2. Κ.Α: 20.6263.001 ποσού 100.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
3. Κ.Α: 30.6263.001 ποσού 60.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
4. Κ.Α: 35.6263.001 ποσού 20.000,00 € µε περιγραφή: «Συντήρηση & Επισκευή µεταφορικών
µέσων».
5. Κ.Α: 10.6671.001 ποσού 8.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
6. Κ.Α: 20.6671.006 ποσού 200.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
7. Κ.Α: 30.6671.001 ποσού 90.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
8. Κ.Α: 35.6671.001 ποσού 25.000,00 € µε περιγραφή: «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων».
Ειδικότερα η προµήθεια-εργασία αφορά τη συντήρηση & επισκευή όλων των µεταφορικών
µέσων του ∆ήµου Ρεθύµνης Φορτηγά, απορριµµατοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π σε
ανταλλακτικά και επισκευές που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης προγραµµατισµένες και
απρόβλεπτες.
ΑΡΘΡΟ 4
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
Η παράδοση των ανταλλακτικών-υλικών θα γίνεται όπως κάτωθι:
1. Για την προµήθεια των διαφόρων ειδών:
1α. Μαζική τµηµατική προµήθεια µε έξοδα του αναδόχου, σε διάφορες ποσότητες ειδώναναλώσιµων ανταλλακτικών λιπαντικών κ.λ.π µε σκοπό την φύλαξη στην αποθήκη του ∆ήµου, για την
περεταίρω τοποθέτηση τους στα οχήµατα από το Συνεργείο του ∆ήµου όταν αυτό θα απαιτείται.
1β. Τοποθετηµένα ανταλλακτικά επί των οχηµάτων-µηχανηµάτων. Η παράδοση και παραλαβή
των ανταλλακτικών - εργασιών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις κάθε φορά τρέχουσες ανάγκες του
δήµου.
1γ. 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, µε υποχρέωση του αναδόχου την τοποθέτηση αυτών επί των Οχηµάτων.
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.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση και συγκεκριµένα να παραδίνει στο δήµο την τµηµατική
παραγγελθείσα ποσότητα υλικών-ανταλλακτικών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση εργασιών των
διαφόρων ειδών της µελέτης µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, εκτός ειδικών περιπτώσεων προµήθειας
ανταλλακτικών, επισκευών-συντηρήσεων, που θα ισχύει από κοινού γραπτή συµφωνία κατά περίπτωση.
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.
Ο δήµος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο του ποσού που αναγράφονται στον
ενδεικτικό προϋπολογισµό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η παράδοση όλου του συνόλου των εργασιών του
προϋπολογισµού της µελέτης, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου.
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο την παράδοση της παραγγελθείσας
ποσότητας πέραν της ορισθείσης προθεσµίας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών ή της από κοινής συµφωνίας
ως ανωτέρω, υποχρεούται για την καθυστέρηση αυτή και µόνο να πληρώσει προς το δήµο ως ποινική
ρήτρα ποσοστό δύο τοις χιλίοις (20/00) στη συµβατική αξία των ειδών παράδοσης για κάθε µέρα
καθυστέρησης της παράδοσης.
Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται µετά από απόφαση του ∆.Σ και παρακρατείται από τον πρώτο
λογαριασµό πληρωµής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου.
Η παραλαβή των διαφόρων ειδών, ανταλλακτικών – εργασιών της µελέτης που απαιτούνται για
την Επισκευή-Συντήρηση των Οχηµάτων-Μηχανηµάτων, θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής
στο Γραφείο κίνησης του ∆ήµου «στα Μυσσίρια θέση Παπούρα 74100 Ρέθυµνο», παραδοτέα µε έξοδα του
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αναδόχου, επισκευασµένα, έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος εντός του ηµερολογιακού
έτους.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα
του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που
ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, µπορεί µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση Επιτροπής Αξιολόγησης να παρατείνεται
µέχρι του 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού
χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/2 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µετατίθεται,
µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία
εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία.
Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5
Εγγυήσεις
α) Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί
του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού, προ Φ.Π.Α. αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων
νοµικών προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., στις χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου
(Π.Ο.Ε.) καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και έχουν
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωµα ή στην Ελλάδα µε ισόποσο γραµµάτιο του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας συντεταγµένης µε
τον τύπο που ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 157 του
Ν.4281/2014 φεκ 160Α’ σύµφωνα µε την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 201 παρ. 5) .
Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής που αφορά ολόκληρη την ποσότητα του ενδεικτικού
προϋπολογισµού ανέρχεται στο ποσό των 8.227,64 ευρώ, και θα πρέπει να κατατεθεί από κάθε
ενδιαφερόµενο που θα συµµετέχει σ’ όλες τις οµάδες.

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΑ:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 23% ∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
(€)
ΜΕ Φ.Π.Α. 23% (€)
13.821,14 €
1.626,02 €
4.878,05 €
8.130,08 €
3.252,03 €
3.252,03 €
6.504,07 €
20.325,20 €
48.780,49 €
5.691,06 €
5.691,06 €
2.439,02 €
8.130,08 €
3.252,03 €
13.008,13 €
148.780,49 €

17.000,00 €
2.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
8.000,00 €
25.000,00 €
60.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
4.000,00 €
16.000,00 €
183.000,00 €

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α
276,42
32,52
97,56
162,60
65,04
65,04
130,08
406,50
975,61
113,82
113,82
48,78
162,60
65,04
260,16
2.975,61 €
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ
α/α
1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ABIENTE
4 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ HYMACH
5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟ
6 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ
7 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ
8 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
9 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CASE
10 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ CATERPILLAR
11 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ JCB
12 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ KOMATSU
13 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
14 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
15 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
16 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
17 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
18 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
19 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
20 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
21 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (TECMEC)
22 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ)
23 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΑΟΥΣΗΣ)
24 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ
25 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΑ:

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 23%
(€)
3.252,03 €

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
ΟΜΑ∆ΑΣ ME
Φ.Π.Α 23% (€)
4.000,00 €

11.382,11 €
2.439,02 €
1.626,02 €
1.626,02 €
6.504,07 €
1.626,02 €
8.943,09 €
1.626,02 €
1.626,02 €
8.130,08 €
1.626,02 €
51.219,51 €
18.699,19 €
12.195,12 €
6.504,07 €
4.065,04 €
2.439,02 €
8.130,08 €
24.390,24 €
1.626,02 €
5.691,06 €
13.821,14 €
6.504,07 €
56.910,57 €
262.601,63 €

14.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
8.000,00 €
2.000,00 €
11.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
63.000,00 €
23.000,00 €
15.000,00 €
8.000,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
17.000,00 €
8.000,00 €
70.000,00 €
323.000,00 €

ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α
65,04
227,64
48,78
32,52
32,52
130,08
32,52
178,86
32,52
32,52
162,60
32,52
1024,39
373,98
243,90
130,08
81,30
48,78
162,60
487,80
32,52
113,82
276,42
130,08
1138,21
5.252,03 €

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης, δηλ. να έχει ισχύ τουλάχιστον
τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
Συµµετέχων που υποβάλλει προσφορά για ορισµένες οµάδες, προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής,
που γίνεται αποδεκτή, αρκεί να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη χρηµατική αξία του συνολικού
αριθµού των οµάδων που προσφέρει σύµφωνα µε τη διακήρυξη, και η κατακύρωση περιορίζεται στο ποσό
του προϋπολογισµού που καλύπτεται από την εγγύηση.
Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
β) Η εγγύηση συµµετοχής µπορεί να εκδίδεται και από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό.
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφραση.
Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα υπόδειγµα και πρέπει
να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, την υπηρεσία προς την οποία
απευθύνεται, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει, την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του
αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη σχετική ∆ιακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και το
αντικείµενο της ∆ιακήρυξης «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων Έτους 2015
για το ∆ήµο Ρεθύµνης», όπως επίσης την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης ή να ορίζεται ότι είναι
αορίστου διάρκειας.
Πρέπει επίσης να περιέχει τους όρους ότι (α) παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, (β) ότι ο
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διζήσεως, (γ) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της
υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (δ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου και (ε) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να
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προβεί σε παράταση ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε
µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων. Κάθε µία όµως από
αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συµµετέχοντες και να περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 4 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και στους
λοιπούς προσφέροντες.
γ) O επιλεγείς ανάδοχος, υποχρεούται να προσκοµίσει, µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένων πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών
προσώπων που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε., του Ε.O.Χ., στις χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.O.Ε.)
καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωµα, ποσού ίσου µε το 5% της συµβατικής αξίας, µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον 2 µήνες µετά τη λήξη
της ισχύουσας σύµβασης και δύναται να παρατείνεται αυτοδίκαια, κατόπιν εγγράφου αιτήµατος της
Αναθέτουσας Αρχής προς το Ίδρυµα που την εξέδωσε, σε κάθε ενδεχόµενη παράταση του χρόνου ισχύος
της σύµβασης ή µέχρι την οριστική παραλαβή της προµήθειας- εργασίας.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µε εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς
το ίδρυµα που την εξέδωσε, µετά την οριστική παραλαβή της προµήθειας-εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι
δεν εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης µπορεί να εκδίδεται και από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό
πρόσωπο, που λειτουργεί νόµιµα σε όλες τις χώρες προέλευσης των υποψηφίων και έχει σύµφωνα µε το
καταστατικό του το δικαίωµα αυτό.
Αν το σχετικό έγγραφο δεν είναι διατυπωµένο στα ελληνικά, θα συνοδεύεται από επίσηµη
µετάφραση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίµηνο µετά από σχετικό αίτηµα του
ενδιαφερόµενου και γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής αξιολόγησης. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης.
ε) Οι εγγυήσεις συµµετοχής & καλής εκτέλεσης εκδίδονται σύµφωνα µε τα συνηµµένα στην
παρούσα υποδείγµατα.
ΑΡΘΡΟ 6
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων.
1) Η ∆ιακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ∆ήµου www.rethymno.gr από την 26 /06/2015, στο κόµβο επικαιρότητα και στη διαδροµή
∆ηµοπρασίες-διαγωνισµοί,
όπως
επίσης
στο
διαδικτυακό
τόπο
υποβολής
προσφοράς
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας των προσφορών ήτοι την
10/08/2015.
2) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως µετά
τη δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ.
3) Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα
του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί
για την υποβολή των προσφορών (Άρθρο 33 παρ. 2 του Π.∆ 60/2007).
4) Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού
µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη
και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
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5) Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Επισηµαίνεται ότι συµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν
ή να ακυρώσουν προσφορά µετά την υποβολή της.
6) Περιληπτική διακήρυξη του ∆ηµάρχου θα δηµοσιευθεί στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων του
Φ.Ε.Κ. σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες, µία τοπική εβδοµαδιαία , µία ηµερήσια εφηµερίδα γενικών
ειδήσεων, µία εφηµερίδα ∆ηµοπρασιών ή Οικονοµική, στη ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 7
Αποκλεισµός Συµµετοχής
Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας όσοι:
(α) δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως αυτά
εξειδικεύονται από το εθνικό δίκαιο, τηρουµένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου και
συγκεκριµένα, όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για:
Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
.
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου.
∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
i.
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την Προστασία των
ii.
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
v.
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες.
v. υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία κατά
τις διατάξεις του ελληνικού ποινικού κώδικα.
(β) τελούν σε πτώχευση ή βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης (όχι τα ΝΠ∆∆, οι
ΟΤΑ, οι δηµόσιοι οργανισµοί).
(γ) βρίσκονται υπό κοινή εκκαθάριση ή σε διαδικασία κήρυξης σε κοινή εκκαθάριση (µόνο τα
νοµικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς προσφέροντες.
(δ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε
την ελληνική νοµοθεσία.
(ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και
τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία.
(στ) για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή
αντίστοιχες πράξεις ή παραλήψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί
αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης εάν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων.
(ζ) συµµετέχουν ως ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισµού, όπως περιγράφονται στα ανωτέρω, ισχύει για ένα τουλάχιστον µέλος της.
Αποκλείονται επίσης:
η) Οι προσφέροντες που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα της παρούσας ∆ιακήρυξης.
(θ) 1. Οι προσφέροντες που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα
µε τα οριζόµενα,
2. Οι προσφέροντες που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στο άρθρα 8 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
(ι) Οι προσφέροντες που αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισµούς για Υπηρεσίες του
δηµοσίου, µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ανάλογης
απόφασης αλλοδαπού δηµοσίου.
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ΑΡΘΡΟ 8
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα στον ηλεκτρονικό
(υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά», τα κάτωθι οριζόµενα
δικαιολογητικά. ∆ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή
αποκλεισµού, από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(1α) Έλληνες πολίτες
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι
διοικούντες ή νοµίµως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της
εταιρίας.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε
περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, σχετική βεβαίωση της αρµόδιας αρχής περί µη έκδοσης
του ή και Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντα ότι δεν εµπίπτει στην σχετική απαγόρευση.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδιο κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των
εισφορών σε όλους τους τοµείς κοινωνικής ασφάλισης κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Αντίγραφο, της άδειας λειτουργίας που να βρίσκεται σε ισχύ σύµφωνα µε τις προβλέψεις της
σχετικής νοµοθεσίας ή στην περίπτωση που η προσκόµιση της σχετικής άδειας για βάσιµο λόγο δεν είναι
δυνατή, προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος και
υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
υποψηφίου σε αυτό καθώς και η ασκούµενη δραστηριότητα. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
(1β)Αλλοδαποί
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ούτε για κάποιο από τα
αδικήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Σε περίπτωση που στην χώρα
εγκατάστασης δεν εκδίδεται τέτοιο έγγραφο αντικαθίσταται από σχετική ένορκη δήλωση ενώπιον
συµβολαιογράφου ή αρµόδιας προξενικής αρχής.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. (2) του εδαφίου
(1α) του παρόντος άρθρου.
3. Αντίγραφο, της άδειας άσκησης επαγγέλµατος που να βρίσκεται σε ισχύ, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της σχετικής νοµοθεσίας της χώρας εγκατάστασης τους ή, στην περίπτωση που η προσκόµιση
της σχετικής άδειας για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού
σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νοµοθεσία
της χώρας εγκατάστασης τους.
4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής της χώρας που είναι εγκατεστηµένος περί
εγγραφής τους σε οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή, στην περίπτωση που η έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού για βάσιµο λόγο δεν είναι δυνατή, προσκόµιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού
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σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας
εγκατάστασης τους.
2. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(2α) Ηµεδαπά Νοµικά πρόσωπα
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (1α) του παρόντος άρθρου, εκτός του
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου.
2. Τα δικαιολογητικά σύστασης και νοµιµοποίησής τους: Αν το νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµος
εταιρεία, το Φ.Ε.Κ. σύστασης καθώς και το Φ.Ε.Κ. εκπροσώπησης / συγκρότησης σε σώµα του εν
ενεργεία ∆ιοικητικού Συµβουλίου του, κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού.
(2β) Αλλοδαπά Νοµικά πρόσωπα
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (1β.2.) (1β.3.) και (1β.4.) του παρόντος άρθρου.
2. Για τα φυσικά πρόσωπο που νοµίµως εκπροσωπούν ή ασκούν τη διοίκηση του εν λόγω νοµικού
προσώπου τα δικαιολογητικά του εδαφίου (1β.1.) του παρόντος άρθρου.
3. Τα δικαιολογητικά σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησης τους επικυρωµένα από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης τους.
3. Κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών
1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των
εδαφίων (1α), (1β), (2α) και (2β) του παρόντος άρθρου για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
Β. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του
ενδιαφεροµένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή
οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον της αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού.
Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
1.∆ηµοσιευµένους Ισολογισµούς των Τριών (3) προηγουµένων του έτους του
διαγωνισµού
οικονοµικών
χρήσεων
(2012-2013-2014).
Σε
περίπτωση
µη υποχρέωσης
δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων θα πρέπει να προσκοµίζονται αντίγραφα Ε1 & Ε3 ή Ε5 των
αντίστοιχων ετών.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση περί του κύκλου εργασιών (ποσό σε €), ως προς την παροχή αναλόγων µε
το είδος των ζητούµενων στην παρούσα ∆ιακήρυξη υπηρεσιών και προµηθειών κατά το προηγούµενο έτος
ισχύος της σύµβασης & σύµφωνα µε την επαγγελµατική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκοµίζονται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. ∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 47,
παρ. 2 και 3 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, ένας οικονοµικός φορέας, µπορεί ενδεχοµένως, για τη συγκεκριµένη
σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε
αυτές. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποδείξει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων αυτών. Υπό τις ίδιες
συνθήκες, µια ένωση ή κοινοπραξία εταιριών που υποβάλλει προσφορά, µπορεί να στηρίζεται στις
δυνατότητες των µετεχόντων στην ένωση ή κοινοπραξία ή άλλων φορέων.
Η σχετική δέσµευση αποδεικνύεται µε την προσκόµιση ένορκων βεβαιώσεων και, όπου αυτό δεν
είναι δυνατό, υπεύθυνων δηλώσεων ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, διά των οποίων οι άλλοι φορείς ή τα µέλη της ένωσης ή
κοινοπραξίας, στων οποίων τις δυνατότητες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας ή η ένωση ή η κοινοπραξία,
θα δεσµεύονται να παράσχουν τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεση της σύµβασης.
3. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την χρηµατοδοτική ικανότητα του µεµονωµένου
διαγωνιζόµενου ή όλων των µελών της διαγωνιζόµενης εταιρείας-κοινοπραξίας. Ελάχιστο επίπεδο
απαιτούµενων προσόντων: Χρηµατοδοτική ικανότητα ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) για όλο
το ∆ιαγωνισµό. Σε περίπτωση κατάθεσης προσφορών σε κάποιες οµάδες του ∆ιαγωνισµού, η τραπεζική
βεβαίωση θα αφορά το άθροισµα της ποσοστιαίας επί τοις % τιµής σε ευρώ των οµάδων της προσφοράς, σε
σχέση µε τη χρηµατική ικανότητα του συνολικού προϋπολογισµού όλων των οµάδων της ∆ιακήρυξης & θα
φαίνεται στην Υ.∆. του παραρτήµατος της παρούσης. Ποσοστιαίος συντελεστής: 0,098814.
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∆. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το
απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραµµα) και τη δυνατότητα παραγωγής των
ζητούµενων εργασιών και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού. Επίσης οι προσφέροντες θα
πρέπει να περιγράψουν τα µέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών
και της επιµόρφωσης των στελεχών τους.
2. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών εργασιών, τις οποία
υλοποίησαν κατά το προηγούµενο έτος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, µε ένδειξη της οικονοµικής τους
αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό.
Για τις εργασίες ιδιωτικού χαρακτήρα απαιτείται η επισύναψη των σχετικών συµβάσεων και τιµολογίων.
Αν οι εργασίες αφορούν σε φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι συναφείς εργασίες γίνονται αποδεκτές µόνο και
εφόσον προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.
Οι συµµετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλουν στην επιτροπή του
διαγωνισµού δείγµατα προσφεροµένων εργασιών που αναφέρονται στη µελέτη της διακήρυξης εάν τούτο
απαιτηθεί από την επιτροπή.
3. Αναλυτική περιγραφή της ∆οµής και Οργάνωσης των οµάδων του ανθρώπινου δυναµικού
που θα εµπλακούν στις εργασίες, καθώς και του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί.
Τα ανωτέρω, (1,2,3), δύναται οι διαγωνιζόµενοι να πιστοποιήσουν µε υπεύθυνη δήλωση
όπως το υπόδειγµα του Παραρτήµατος.
Ε. ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκοµίσουν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη ∆ήλωση των προσφερόντων ότι:
α.1. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.
α.2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, των οποίων
έλαβαν γνώση.
α.3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
α.4. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Προκειµένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή.
α.5. Ο διαγωνιζόµενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική του
διαγωγή βάσει απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου και ότι δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό
παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά.
β. Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή του ∆ιοικούντος Οργάνου του προσφέροντος
ή σε περίπτωση ένωσης εταιριών, των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των φορέων της ένωσης ή σε περίπτωση
προσωπικών εταιριών των νοµίµων εκπροσώπων αυτών, µε το οποίο:
β.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.
β.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.
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β.3. Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο ως αντίκλητος, σε περίπτωση αδυναµίας του
νοµίµου εκπροσώπου για τη συνεννόηση, σε περίπτωση ανάθεσης της προµήθειας-εργασίας, εφόσον ο
ίδιος δεν θα µπορεί συνεχώς να εξυπηρετεί το δήµο..
β.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.
Επίσης θα πρέπει να υπάρχει:
β.5) Υπεύθυνη ∆ήλωση του ∆ιαγωνιζόµενου ότι δεν εµπίπτει στις κατηγορίες του Άρθρου 7
της παρούσης περί «Αποκλεισµού συµµετοχής».
β.6) ∆ήλωση διαγωνιζόµενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, όχι λιγότερο από
ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες επί ποινή αποκλεισµού.
β.7) ∆ήλωση µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συµµετέχοντος νοµικού
προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών.
ΣΤ. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου [8] της παρούσας
∆ιακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
κάθε υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από
την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους να συµπληρώσουν τυπικές
ελλείψεις των ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, πλην των αναγκαίων στοιχείων της Εγγυητικής
Επιστολής Συµµετοχής, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα αποκαταστήσουν τις
ελλείψεις εντός εύλογου χρόνου κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
4. Επισηµαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από το δικαιολογητικό της παραγράφου
Γ.4 του παρόντος άρθρου δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή, και σύµφωνα και µε την διαδικασία
αξιολόγησης ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής της ενότητας [Ζ] του άρθρου 8 της παρούσας
∆ιακήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στον διαγωνισµό.
5. Αποκλείονται από το διαγωνισµό οι υποψήφιοι για τους οποίους αποδείχθηκε, καθ’ οιονδήποτε
τρόπο, ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα
∆ιακήρυξη.
Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Αποκλείονται από τον διαγωνισµό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 45 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α′ 64/2007), και συγκεκριµένα εάν δεν
προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας ∆ιακήρυξης.
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για
καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν
µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό,
τηρουµένων των επιφυλάξεων των άρθρων 47 παρ. 2 και 3 και 48 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και
των αντίστοιχων άρθρων 45 & 46 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α′ 64/2007).
Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η αρµόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο
οποίο τεκµηριώνονται οι λόγοι απόρριψης.
ΑΡΘΡΟ 9
Υποβολή προσφορών
Α. Φάκελος προσφοράς
Στη δηµοπρασία µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που
ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση των προς προµήθεια ανταλλακτικών, όπως επίσης την
κάθε είδους επισκευή και συντήρηση που αναγράφεται στην µελέτη της διακήρυξης 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-εργασίας ως και τα συµβατικά στοιχεία της αντίστοιχης µελέτης.
Α1. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» και
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(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

Α2.Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά
καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
Α3. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί
ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά της ενότητας (Α,Β,Γ, Ε) του άρθρου 8 της παρούσης, σε µορφή
αρχείου .pdf σύµφωνα µε το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται στην ταχυδροµική δ/νση του ∆ήµου στα Μυσσίρια (Θέση Παπούρα) Τ.Κ 74100 Ρέθυµνο
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των
Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που απαιτούνται και έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά τα
οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα δεν υποχρεούται να φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014 φεκ 74Α’.:
Τα έγγραφα που προσκοµίζονται ηλεκτρονικά στον Ο.Τ.Α θα πρέπει να είναι ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή
των ακριβών αντιγράφων τους και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή συµβολαιογράφο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα του Ν.4250/26-3-2014 φεκ 74Α’. Εφαρµόζοντας αναλογικά την ανωτέρω παράγραφο, γίνονται
επίσης αποδεκτά τα απλά αντίγραφα τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως
από δικηγόρο. Επίσης στην περίπτωση εγγράφων που προσκοµίζονται στον Ο.Τ.Α, και έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων τους και να έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο σε επίσηµη µετάφραση.
Α.4 ∆ικαιολογητικά εµπιστευτικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην
αντίθετη περίπτωση, θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου.
Α5.Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο* «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα
δικαιολογητικά της ενότητας (∆) του άρθρου 8 και του άρθρου 14 της παρούσης.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
*
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Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) της παρ. 5.α της Τεχνικής
Περιγραφής, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία
των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.

Β. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά».
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπο)φάκελο* µε
την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής
προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε τρία (3)
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη για το αντίστοιχο υπό
προµήθεια είδος.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά.
∆ιευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς προµήθεια
ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της
σύµβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήµατος ξεχωριστά), για το
λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους
ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας
οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.
1)Το ποσοστό έκπτωσης της κάθε οµάδας, θα αφορά αντίστοιχα το ίδιο ποσοστό έκπτωσης για την
κάθε επιµέρους εργασία ή προµηθευόµενο ανταλλακτικό της ίδιας οµάδας εργασίας ή ανταλλακτικών.
2) Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές.
3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4) Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µία ή περισσότερες οµάδες.
5) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής στα ποσοστά έκπτωσης (επί τοις εκατό), κατά τη
διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας-εργασίας, απορρίπτονται.
6) Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο Προσφέρων είναι απολύτως ενήµερος
από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας και των υπό προµήθεια ειδών και ότι
έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.
ΆΡΘΡΟ 10
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
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
*
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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.
ΑΡΘΡΟ 11
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.
ΑΡΘΡΟ 12
Τιµές Προσφορών
1. Ανάδοχος της προµήθειας ανακηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή στις
τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης, όπως αυτές προκύπτουν από την υποβολή ενιαίου ποσοστού
έκπτωσης (%) σε ακέραιες µονάδες στις επιµέρους οµάδες του διαγωνισµού.
2. Παρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε περισσότερους από ένα
προσφέροντες.
3. Ο κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για κάθε οµάδα
του διαγωνισµού.
4. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης σε κάποια οµάδα, δύναται να
διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους σε ποιον θα ανατεθεί, ή δύναται και να ανατεθεί σε τέτοια τιµή µεταξύ
τους που από κοινού συµφωνηθεί, παρουσία της επιτροπής και βεβαιωθεί εγγράφως µε υπεύθυνη δήλωση.
5. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
µε απόφαση του Αρµοδίου Οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
6. Εάν στο διαγωνισµό τα προσφερόµενα ποσοστά είναι υπερβολικά υψηλά, οι προσφορές θα
εξετάζονται λεπτοµερώς πριν την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό µπορεί να
ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό
χαρακτήρα της διαδικασίας της οικονοµικής του προσφοράς, ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων στις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της
προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 13
Ισχύς Προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει πριν
από τη λήξη της, την προθεσµία κατά ανώτατο όριο (3) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα
για αντιρρήσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
µαταιώνεται το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, εκτός εάν συµφωνεί και ο µειοδότης για τη συνέχιση του
διαγωνισµού, αποδεχόµενος την εκ νέου παράταση ισχύος της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 14
Υποβολή Στοιχείων Τεχνικής Περιγραφής
1. Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν και τεχνική έκθεση-τεχνική
περιγραφή από την οποία θα προκύπτει ότι συµµορφώνονται µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές που
επιβάλουν οι κατασκευαστές των Οχηµάτων, όπως επίσης ότι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανόνες της
τέχνης που επιβάλλει η σχετική ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία, οι επίσηµοι κρατικοί φορείς και η
διακήρυξη.
2. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή ή υπάρχουν σ’ αυτή ασάφειες, θα
µπορεί να απορριφθεί.
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ΑΡΘΡΟ 15
Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.
Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται µε έξοδα του
προσφέροντος.
ΆΡΘΡΟ 16
Α1.Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 09:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, λαµβάνοντας σχετική ενηµέρωση από το σύστηµα.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Α2. ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά
τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή
και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 17
Υπεργολαβίες του Αναδόχου
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν
από τη Σύµβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όµως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη
ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των προµηθειών, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση.
Οι προσφέροντες δύνανται, αν και εφόσον, το επιθυµούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα
τµήµατα της προµήθειας-εργασίας που ενδεχοµένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους,
καθώς και στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων.
ΑΡΘΡΟ 18
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
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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.
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορούν την 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. από την έναρξη λειτουργίας της.
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.
Ενστάσεις υποβάλλονται σύµφωνα µε το τις ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/2010 φεκ 173α όπως
τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51), µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε µορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων, δεν λαµβάνονται υπόψη.
Β. Για τις προσφυγές ισχύουν και οι ειδικότερες διατάξεις του Ν.3886/30-9-2010 ΦΕΚ 173Α και
της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου περί ∆ικαστικής Προστασίας
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων οι οποίες διατάξεις στους διεθνείς ∆ιαγωνισµούς υπερισχύουν των
διατάξεων του Εθνικού δικαίου όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Γ. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών
(3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή
βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν, µε τη διαδικασία που
ορίζεται από το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 19
Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Στον ανάδοχο που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά ανακοίνωση κατακύρωσης
στην οποία επισυνάπτεται η απόφαση αρµόδιας Επιτροπής.
Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήµου σε χρονικό διάστηµα
δέκα (10) ηµερών και όχι µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών, για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης. Εάν δεν προσέλθει µέσα σ' αυτές τις προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν
προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόµενες από το ΕΚΠΟΤΑ
κυρώσεις.
Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της, που πρωτοκολλείται την ίδια ηµέρα στο
πρωτόκολλο του δήµου.
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ΑΡΘΡΟ 20
Είδη τα οποία δεν προβλέπονται από την ∆ιακήρυξη
Για κάποια ανταλλακτικά τα οποία δεν µπορούν να προβλεφθούν λόγω έκτακτων περιπτώσεων και
ελάχιστης συχνότητας ζήτησης, ο Ανάδοχος ‘’αν και δεν έχει δώσει προσφορά’’, είναι στη διακριτική του
ευχέρεια να εφοδιάσει το ∆ήµο εφόσον του ζητηθεί προσφορά.
Για τον λόγο αυτό, πριν την προµήθεια αυτών των ανταλλακτικών (που δεν περιέχονται στην
∆ιακήρυξη και στη σύµβαση), δίδει οικονοµική προσφορά στα ανταλλακτικά τα οποία θα έχουν τις
προδιαγραφές που απαιτούνται από τον κατασκευαστή του Οχήµατος – Μηχανήµατος για το οποίο
προορίζεται να τοποθετηθούν.
ΑΡΘΡΟ 21
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
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 κατόπιν
της σύµφωνης γνώµης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης:
• 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.
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 και
εκτέλεση των εργασιών, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήµου.
δ) Το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο µειοδότης, ισχύει και δεσµεύει τούτον µέχρι την
λήξη της σύµβασης και δε µπορεί να µειωθεί.
ΑΡΘΡΟ 22
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-εργασίας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. Η διάρκεια της σύµβασης χρονικά έχει ισχύ από την
ηµεροµηνία υπογραφής της για 3 µήνες και όχι πέραν της 31-12-2015.
β. Τα συµβαλλόµενα µέρη.
γ. Τις οµάδες των Προµηθειών και εργασιών που θα απαιτηθούν.
δ. Το ποσοστό έκπτωσης που έχει προσφερθεί για την κάθε οµάδα, ή τη συνολική συµβατική αξία.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κάθε είδους.
στ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις και ρήτρες.
ζ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
η. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρµογή.
θ. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης προµηθειών- εργασιών.
ι. Την παραλαβή των διαφόρων προµηθειών-εργασιών.
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 θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
β. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τον ανάδοχο προς το ∆ήµο και
αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
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ΑΡΘΡΟ 23
Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του
προσφέροντος, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης 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.

ΑΡΘΡΟ 24
Εγγυήσεις ποιότητας
1. Στη σύµβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι οι επισκευές- συντηρήσεις θα
γίνονται σύµφωνα µε τους νόµους της τέχνης και τις ειδικές διατάξεις που διέπονται από κάθε
κατασκευαστή ξεχωριστά.
2. Ο δήµος διατηρεί όλα τα δικαιώµατα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα
από αίτηση του δήµου κάθε ποσότητα είδους & να επανεκτελέσει σύµφωνα µε τις αρχές του εκάστοτε
κατασκευαστή την επισκευή –συντήρηση του οχήµατος – µηχανήµατος (όπου παρατηρήθηκε η απόκλιση),
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι
δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο του ακατάλληλου είδους και αποστολής στο δήµο του νέου σε
αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν αυτόν, όπως επίσης και οι ξαναεκτελέσεις των εργασιών.
3. Εφόσον από τη χρήση ακατάλληλου υλικού ή λανθασµένης επισκευής-συντήρησης που διέπραξε
ο Ανάδοχος, προκλήθηκε βλάβη, ο ίδιος υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της
βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο υλικό, επιφυλασσόµενου του δήµου να ασκήσει και άλλα
δικαιώµατα σε βάρος του Αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν διορθώσει τη ζηµιά ο ∆ήµος µπορεί να
επιβάλει πρόστιµο ίσης αξίας µε τη ζηµιά που προκλήθηκε το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζηµίωση
προς το δήµο.
4. Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος µε την τοποθέτηση ακατάλληλου είδους ή επισκευής,
κηρύσσεται έκπτωτος, µε όλες τις νόµιµες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 25
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
1. Σε περίπτωση που το προϊόν παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλεται η ποινική ρήτρα όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσης.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται στη συµβατική αξία του
όλου προϋπολογισµού, χωρίς το Φ.Π.Α.
3. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
µέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 26
Κήρυξη ανάδοχου έκπτωτου
1. Ο Ανάδοχος εφόσον δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε να υπογράψει την
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 27
Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου
και µέσα σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από κάθε τµηµατική παράδοση, αφού υπογραφούν τα
σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές, διαφορετικά ο
∆ήµος καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση, (σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον Ν.4152/2013 και συγκεκριµένα στην Υποπαράγραφο Ζ.5. αυτού).
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει ο οφειλέτης (∆ήµος)
ισούται µε το άθροισµα του επιτοκίου που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα συν δύο -2- ποσοστιαίες
µονάδες.
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Στην ανωτέρω προθεσµία δεν συµπεριλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών
διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ’ µέρους του αναδόχου.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία ελέγχου του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 28
∆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.
Σε περίπτωση που µετά από αρχική ή επαναληπτική διαδικασία ακολουθηθεί η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, τα έξοδα δηµοσιεύσεων του αρχικού – επαναληπτικού διαγωνισµού, θα καταβάλλονται
µόνο από την αναθέτουσα αρχή.
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 1.000 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
‘Όλα τα έξοδα, φόρους και τυχόν άλλη προβλεπόµενη εκ του νόµου κράτηση.
Ήτοι: φόρος εισοδήµατος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας, 0,10 % επί της καθαρής αξίας της
σύµβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 3,6% Χαρτόσηµο-ΟΓΑ στο ποσό
κράτησης 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
∆εν είναι δυνατόν η αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του αναδόχου 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.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , του Ν. 3463/2006 του από
17-5/15-6-1959 Β.∆/τος του Π.∆ 60/2007 και του Ν.3886/2010 φεκ 173α’.
ΑΡΘΡΟ 29
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
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 απέχει 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
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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.
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.
ΑΡΘΡΟ 30
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.
ΑΡΘΡΟ 31
Παράνοµες συµπεριφορές
Ο ανάδοχος της σύµβασης ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι του δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια
που προηγούνται της κατακύρωσης της σύµβασης δεν ενέργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά
και ότι θα εξακολουθούν να µην ενεργούν κατ’ αυτό τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη αυτής.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 506.000,00 ΕΥΡΩ.
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια «Ανταλλακτικά-Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών
µέσων», προϋπολογισµού 506.000,00 ευρώ.
Ειδικότερα η προµήθεια αφορά τη προµήθεια διαφόρων ανταλλακτικών των µεταφορικών µέσων
του ∆ήµου, όπως επίσης τη συντήρηση & επισκευή όλων των µεταφορικών µέσων του ∆ήµου Ρεθύµνης
Φορτηγά, απορριµµατοφόρα, βυτιοφόρα, δίκυκλα, επιβατικά κ.λ.π που θα απαιτηθούν σε όλη τη διάρκεια
της σύµβασης προγραµµατισµένες και απρόβλεπτες.
Οι εργασίες επισκευής – συντήρησης έχουν οµαδοποιηθεί σε οµοειδείς, όπου θα εκτελούνται κάθε
φορά που θα υπάρχει ανάγκη και τα οχήµατα –µηχανήµατα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του
∆ήµου έτοιµα προς λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους.
Υπάρχει αναλυτική αναφορά σε κάθε οµάδα και για τις εργασίες και για τα ανταλλακτικά-υλικά
που θα απαιτηθούν.
∆ιευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισµός της προς προµήθεια
ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσµέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της
σύµβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήµατος ξεχωριστά), για το
λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παρούσης δεν περιλαµβάνει ποσότητες των επιµέρους
ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίµηση δαπάνη του συνόλου κάθε οµάδας
οµοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο.
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Επιπρόσθετα έχει συµπεριληφθεί στον ενδεικτικό προϋπολογισµό στήλη ποσοτήτων, που αφορά
σε βάθος χρόνου πενταετίας, το µέσο όρο των προµηθειών και επισκευών αντίστοιχα ανά οµάδα, το οποίο
όµως αναγράφεται για στατιστικούς λόγους και δεν δεσµεύει το ∆ιαγωνισµό λόγω µη προβλέψιµων κάθε
φορά προµηθειών, εργασιών-επισκευών όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Εξάλλου, η διάθεση και κατανοµή των ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της
Υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν και µόνο µέχρι εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Επίσης,
λόγω του µεγάλου στόλου οχηµάτων του ∆ήµου, σύνολο 86 οχήµατα µεταξύ αυτών µηχανηµάτων έργου,
οχηµάτων αποκοµιδής απορριµµάτων κ.λ.π, δεν είναι δυνατή η προµήθεια όλων των ανταλλακτικών τους,
διότι αφενός αυτό απαιτεί πολύ µεγάλο χώρο αποθήκης τον οποίο ο δήµος δεν διαθέτει, αφετέρου δε διότι
το κόστος κτήσης πλήρους σειράς όλων αυτών των ανταλλακτικών και αναλώσιµων θα κόστιζε µερικά
εκατοµµύρια ευρώ, ενώ µε το συγκεκριµένο διαγωνισµό και την κατά περίπτωση επιλογή της αναγκαίας
προµήθειας ανταλλακτικών και εργασιών ελαχιστοποιείται η δαπάνη στο ελάχιστο.
Επίσης, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι, η δηµιουργία αποθεµάτων πλήρους σειράς
ανταλλακτικών δεν είναι οικονοµικά συµφέρουσα, διότι, εκτός του ότι δεσµεύει σηµαντικούς πόρους του
∆ήµου, πιθανό να οδηγήσει σε τεχνολογική απαξίωση των ανταλλακτικών που δεν θα χρησιµοποιηθούν
ποτέ ή και σε ολική απαξίωσή τους σε περίπτωση που απαξιωθεί τεχνολογικά το µηχάνηµα-Όχηµα για το
οποίο προορίζονται. Σχετική η υπ. Αρ.3368/2011 Απόφαση VI τµήµατος του Ελ. Συνεδρίου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι ευλόγως αδύνατο να καταστρωθεί διακήρυξη µε βάση τις
παρουσιαζόµενες βλάβες, δεδοµένου ότι αυτές δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων.
Ιδιαίτερα για τα ελαστικά των Οχηµάτων αναφέρονται τα εξής:
1. 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.
2. Ο προµηθευτής θα αναγράφει τους όρους και το χρόνο εγγύησης των ελαστικών που
προσφέρει.
3 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 σε δήλωση του, από ποια άλλη εταιρία κατασκευάζονται τα
οποία και προσφέρει.
4. 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.
5. 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 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.
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.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά 5β,5γ,5δ 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.
Η δαπάνη της προµήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των 411.382,12 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 23%,
δηλαδή συνολικά στο ποσό των 506.000,00 ευρώ,
Η σύναψη σύµβασης της προµήθειας-εργασίας θα πραγµατοποιηθεί µετά από Ηλεκτρονικό
Ανοικτό διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή στις τιµές του προϋπολογισµού της µελέτης όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης (%) στις επιµέρους οµάδες του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις:
• του Ν.3463/2006,
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ΑΔΑ: 67Ε0Ω1Ψ-3ΛΡ
• του Ν.3852/2010 φεκ 87Α’
• της υπ. αρ. 11389/1993 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) “περί ενιαίου κανονισµού
προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)”, και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους,
• του Νόµου 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών Θεµάτων»,
της παρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου Νόµου,
• του Π.∆. 60/2007, της Αριθ. 2004/18/ΕΚ Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• του Ν.2503/1997/τ.Α’/107 - ∆ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. ,
• της Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί
καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, & προµήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. των οχηµάτων του
∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί του άρθρου 1 του Ν.∆/τος 2396/53».
• Του Ν. 3886/30-9-2010 φεκ 173Α’ περί ∆ικαστικής Προστασίας,
• Της υπ. αρ. εγκ. Π1/273 / 7-02-2011 για την εφαρµογή του ανωτέρω νόµου περί ∆ικαστικής
Προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων.
• Το Ν. 4155/2013 φεκ 120Α’ «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),
• Το ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.»
• Το ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων Του Π.∆. 318/1992
(Α΄ 161) Και Λοιπές Ρυθµίσεις»
• Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»
• Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
• Στα συνηµµένα συγκεντρωτικά στοιχεία ανά οµάδα διαγωνισµού και CPV, οι ποσότητες και
τα είδη προκύπτουν από το µέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, οι δε τιµές, από τη µέγιστη µέση τιµή των
ειδών και των ποσοτήτων της τελευταίας πενταετίας, τα οποία και λαµβάνονται ως στατιστικά στοιχεία και
δεν δεσµεύουν το ∆ιαγωνισµό λόγω µη προβλέψιµων κάθε φορά προµηθειών, εργασιών-επισκευών.
• Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους ορισµούς των
κατασκευαστών των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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