EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας & Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE»
το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ
«Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«DECIDE»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

48.920,00€ ΜΕ ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο
συγχρηματοδοτείται για
την ελληνική πλευρά από
το ΕΤΠΑ και εθνικούς
πόρους

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος,
Πολεοδομίας & Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DECIDE»
το οποίο χρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ
«Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
προκηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΜΕ 3 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Προϋπολογισμού 48.920,00€ Ευρώ (με Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ και της υπ΄αριθμ.11389/93 Απόφαση Υπουργού
Εσωτερικών Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ),καθώς και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης τη
συμφερότερη προσφορά
Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. πρ. Π1/1105/2-3-2006 Εγκυκλίου της Γεν. Δ/νσης Κρατ.
Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
3. Την υπ΄ αριθμ. 11389/93 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
(ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185 Β’).
4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) ‘’Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ‘’Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις’’.
6. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή
τροποποιείται.
7. Του N 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
8. Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3801/2009
(ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) και συμπληρωματικά την υπ’ αριθμ. 11/28-6-2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ.
9. Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
10.Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονομίας Αντ. &
Ναυτιλίας για τα όρια των ∆ιαγωνισµών.
11.Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ.Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση
του
έκτου
κεφαλαίου
του
Ν.3588/2007
(πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν.4072/2012
(Φ.Ε.Κ. 86 τ.Α΄/11- 04-2012».
12.Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ.Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20,
του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ.Α΄/07-04-2014).
13.Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
14.Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
15. Τις διατάξεις των άρθρων 134, 135, 136, 137, 138 και 157 παρ. 1α και 1β του Ν.4281/2014
(Φ.Ε.Κ160/τ. Α΄/ 08-08-2014).
16.Το εγκεκριμένο APPLICATION FORM (Τεχνικό Δελτίο) της πράξης «Decision Support System for
Disaster Emergency Management (DECIDE)» από τη διαχειριστική αρχή του έργου
17. Όλη τη κείμενη εθνική νομοθεσία περί της διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής των
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
18. Όλους τος κανονισμούς και την νομοθεσία της ΕΚ χρηματοδοτήσεων και εφαρμογής των
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
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19. Τους Κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις και τον
ανταγωνισμό την αποφυγή των διακρίσεων, την επιλεξιμότητα δαπανών, την πληροφόρηση και
δημοσιότητα
20.Την υπ’ αριθμ 75/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου
21. Την από 31/03/2015 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας.
22. Την από 01/04/2015 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου.
23. Την υπ. αρίθμ. 52/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
προμήθειας.
24.το από 01-03-2016 Πρακτικό Κληρώσεως.
25.την εισήγηση του Προέδρου
26.την υπ. αρίθμ. 258/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρακτικών της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης και επαναδημοπράτησης της προμήθειας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά,
προϋπολογισμού 48.920,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια οχήματος 4x4
(τύπου αγροτικό) με τρεις αποσπώµενες υπερκατασκευές και συγκεκριμένα λεπίδα εκχιονισμού,
αλατοδιανομέα και αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Σύστημα
Υποστήριξης Αποφάσεων για Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών - Decision Support System for Disaster
Emergency Management (DECIDE)» -μέρος του παραδοτέου 5.4.1, το οποίο χρηματοδοτείται από το
Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 20072013».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στον
Ημερήσιο
Τύπο

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο
Τεύχος
Διακηρύξεων
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΦΕΚ)

Διαδικτυακός
τόπος
υποβολής
προσφορών

Διαδικτυακή
πύλη

06/07/2016

08/07/2016

www.promith
eus.gov.gr

Ημερομηνία
ανάρτησης
της
διακήρυξης
στη
διαδικτυακή
πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών

20/07/20
16 και
ώρα 8:00

29/07/2016
και ώρα
15:00

εως
08/07/2016

του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.

Ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Αμυνταίου.
1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
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ΓΡΑΦΕΊΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
Γρ. Νικολαΐδη 2, 532 00 Αμύνταιο,
 +30- 23863-50126, Fax : 23863-50133
1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια οχήματος 4x4 (τύπου αγροτικό) με τρεις αποσπώµενες
υπερκατασκευές, το οποίο αναλυτικά παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
1.4. Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στην διακήρυξη
στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.

και

συγκεκριμένα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

2.1. Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη αυτής, διατίθεται από το Δήμο Αμυνταίου, ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΊΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ, Γρ. Νικολαΐδη 2, 532 00 Αμύνταιο, με κόστος 5 ευρώ και δωρεάν σε
ηλεκτρονική μορφή www.amyntaio.gr Πληροφορίες κ. Ηλιάδης Ηλίας τηλ. 23863 50159 κατά
τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την
Προκήρυξη, μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών,
από τα γραφεία της Αναθέτουσας.
2.2. Διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται
από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους
προμηθευτές γραπτώς διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, και μέχρι και την
δωδέκατη (12η) ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αυτές
παρέχονται γραπτώς το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο
τέσσερις (4) ημέρες μετά τη λήψη σχετικής αίτησης. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να
επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Όταν επείγοντες
λόγοι καθιστούν την προθεσμία αυτή ανεφάρμοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4)
ημέρες, πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα αιτήματα υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινήσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο σύστηµα, δηλαδή να διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

3.

ΟΡΙΣΜΟΙ

3.1. Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:
 «Αναθέτουσα Αρχή»: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
 «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος
στη διαδικασία.
 «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει
προσφορά.


«Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει της με αριθμό 70/2016 απόφασης
6
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της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου για την διεξαγωγή του διαγωνισμού
και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, της ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας.








4.

«Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση
προμηθειών της παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί,
μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος και βάσει του σχεδίου σύμβασης του
Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας.
«Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν παραρτήματα
που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των
οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.
«Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους και πιο
συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο
Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
«Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε
περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς
τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο
του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου). Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά
από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στον
Ημερήσιο
Τύπο

Ημερομηνία
δημοσίευσης
στο
Τεύχος
Διακηρύξεων
Δημοσίων
Συμβάσεων
(ΦΕΚ)

Διαδικτυακός
τόπος
υποβολής
προσφορών

Ημερομηνία
ανάρτησης
της
διακήρυξης
στη
διαδικτυακή
πύλη του
ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών

Καταληκτική
ημερομηνία
υποβολής
προσφορών

08/03/2016

21/03/20
16

30/03/2016

Διαδικτυακή
πύλη

02/03/2016

04/03/2016

www.promith
eus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

5.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της
7
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Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21- 102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο
Π.∆. 60/07 και συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185
Β’/23-3-1993).
Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία
έναρξης
υποβολής
προσφορών
20/07/2016
και
ώρα
08:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/07/2016 και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
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
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
5.2. Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
A. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
B. ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα.
5.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς.
5.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). Η Οικονοµική Προσφορά
υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
5.3. Προσφορές
 Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.
 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
∆ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
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αναφέρει στη προσφορά του, τους όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της ∆ιακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της
προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, 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. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής
των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Ο χρόνος παράδοσης του έργου, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται
την απόρριψη της προσφοράς.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την
σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα
µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού και όχι για
επιμέρους τμήματα αυτού.

5.4. Χρόνος ισχύος των προσφορών
 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισμού, µε δυνατότητα παράτασης για 30 επιπλέον ηµέρες.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την ∆ιακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών,
η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο
πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν
να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη
παράταση, να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συµµετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για
τυχόν παρατάσεις.
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
παρούσας ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

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 ∆ιακήρυξη.

6.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:
9
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1. Φυσικά Πρόσωπα (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά)
2. Νομικά Πρόσωπα (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών (οικονομικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 39 παρ 2 του ΠΔ
60/2007 ήτοι: «Οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να
εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς δεν είναι απαραίτητο να έχουν
οι ενώσεις οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση θα
υποχρεωθεί να περιβληθεί με τη συγκεκριμένη νομική μορφή της κοινοπραξίας πριν την
ανάθεση της σύμβασης».
6.2. Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες.
6.3. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο
Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ.60/2007, και σύμφωνα με
τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό
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μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
6.4. Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε.
του Δημοσίου τομέα ή ΟΤΑ γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός
τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση
του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με
την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού
παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανά περίπτωση.
(δ) Όσοι:
(i) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε κατάσταση ανάλογη που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
(ii) Έχει σε βάρος τους κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
από τις πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
(iii) Έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική τους διαγωγή.
(iv) Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε
με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
(v) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του
ελληνικού δικαίου.
(vi) Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου.
(vii) Είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα
με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
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(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα:
(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
(v) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.
6.5. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση
των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και κατασκευαστές
οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια
εταιρεία του προϊόντος.
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις
παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή
κοινοπραξίας.
6.6. Οι αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και
τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας των προμηθευτών :
 Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο που θα έχει εκδοθεί το
πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τεχνική ικανότητα :
1) Κατάλογο των παραδόσεων μηχανημάτων του ιδίου τύπου (με απόκλιση 20%) με
το προσφερόμενο που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη (ζητούμενο να
έχει πουληθεί (1) ένα όχημα κατ’ ελάχιστο την τελευταία τριετία), στον κατάλογο θα
υπάρχει αναφορά του παραλήπτη (του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα), της
ποσότητας, της αξίας και της ημερομηνίας παράδοσης. Εάν ο παραλήπτης είναι
Δημόσιο η απόδειξη της πώλησης γίνεται με δημόσιο έγγραφο εάν είναι ιδιώτης με
τιμολόγια. Για να αποδείξουν την τεχνική ή επαγγελματική τους ικανότητα, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικαλούνται τις ικανότητες τρίτων φορέων (δάνεια
τεχνική ικανότητα), ασχέτως της νομικής φύσης των σχέσεών τους με αυτούς, εφόσον
αποδεικνύουν ότι έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
σχετικής γραπτής δέσμευσης των φορέων αυτών (ιδιωτικό συμφωνητικό).
2) Για τους κατασκευαστές και για τον προμηθευτή, θα υπάρχουν εγκρίσεις ποιότητας
ISO 9001/2000 ή/και 9001/2008 ή αντίστοιχοι εγκεκριμένων φορέων για το
αντικείμενο για το οποίο συμμετέχουν στο Διαγωνισμό
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7. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
7.1. Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 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:
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, 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 Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

Οι Έλληνες Πολίτες
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας
(χωρίς ΦΠΑ).
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του
διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6)
μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους
και δέχονται ανεπιφύλακτα.
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
δ) Δεν έχουν πέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
ε) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν
έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι
ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο για
τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Οι Αλλοδαποί
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας
(χωρίς ΦΠΑ).
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2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί εγγραφής του
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους
και δέχονται ανεπιφύλακτα.
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
δ) Δεν έχουν πέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
ε) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν
έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (τόσο
για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής
του διαγωνισμού.
Τα Νομικά Πρόσωπα – Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και «Αλλοδαπούς
πολίτες» αντίστοιχα.
Οι Συνεταιρισμοί
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας
(χωρίς ΦΠΑ).
2. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του
διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας
για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον
διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους οποίους
και δέχονται ανεπιφύλακτα.
β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
γ) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
δ) Δεν έχουν πέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
ε) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. Τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει αν
έχουν ή όχι καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου θα κατατεθούν από τον ανάδοχο κατά
την υπογραφή της σύμβασης.
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4. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.
5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι
ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( τόσο
για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της
προμήθειας
(χωρίς ΦΠΑ).
2. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών των μελών
τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο
έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των
συνθηκών εκτέλεσης του έργου.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις
πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του
διαγωνιζομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της
χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος. Στην ένορκη δήλωση θα
δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή
δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός
του «Φακέλου Δικαιολογητικών». Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα
να συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση.
2. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για
Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
3. Κατάλογο των παραδόσεων μηχανημάτων του ιδίου τύπου (με απόκλιση 20%) με το
προσφερόμενο που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία έτη (ζητούμενο να έχει
πουληθεί (1) ένα όχημα και (1) μια υπερκατασκευή κατ’ ελάχιστο την τελευταία τριετία), στον
κατάλογο θα υπάρχει αναφορά του παραλήπτη (του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα), της
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ποσότητας, της αξίας και της ημερομηνίας παράδοσης. Εάν ο παραλήπτης είναι Δημόσιο η
απόδειξη της πώλησης γίνεται με δημόσιο έγγραφο εάν είναι ιδιώτης με τιμολόγια.

4. Πιστοποίηση ποιότητας του προμηθευτή και του κατασκευαστή ISO 9001/2000 ή/και
9001/2008 ή αντίστοιχοι εγκεκριμένων φορέων
5. Σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας (Κ/Ξ), ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης
κοινοπραξίας, όπου θα δηλώνονται τα ποσοστά συμμετοχής εκάστου μέλους σε αυτή.
6. Έγγραφη δήλωση παροχής εγγύησης στην οποία θα προσδιορίζεται ο
χρόνος της εγγύησης, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) έτος αρχόμενος από
την προσωρινή παραλαβή, καθώς και τις υπηρεσίες που θα καλύπτει η εγγύηση αυτή όπως
περιγράφονται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Παραρτήματος Α’ (ποιότητα
εξυπηρέτησης, τυχόν επισκευές, ανταπόκριση σε περίπτωση μη φυσιολογικής φθοράς,
τυχόν προσφορά δωρεάν τακτικών συντηρήσεων, εργασίες, ανταλλακτικά, κλπ). Ο χρόνος
παροχής της εγγύησης θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί από την Επιτροπή διαγωνισμού.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι στην τελική τιμή
προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα έκδοσης κρατικών πινακίδων (τέλη
ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας έτους παράδοσης κ.λ.π.), στο όνομα του Δήμου Αμυνταίου,
καθώς και ότι ο Ανάδοχος θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του τη διεκπεραίωση κάθε
εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση του υπό προμήθεια
είδους ελεύθερου από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος
στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και αυτών που φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. (Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία είναι τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά κλπ 1-6,
όπως αναφέρονται και απαριθμούνται ανωτέρω.
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της
προαναφερόμενης
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν
αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
Τεχνική Προσφορά η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι 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. Η
Τεχνική Προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από το Φύλλο Συμμόρφωσης (Παράρτημα Α).
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα:
1.

Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από επίσημα
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προσφερόμενου είδους. Ειδικότερα στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει:
α. Χώρα προέλευσης - κατασκευής.
β. Κατασκευαστικός - Προμηθευτικός Οίκος.
γ. Τύπος ή μοντέλο προσφερομένου ή αριθμός σχετικού καταλόγου.
Για τα προϊόντα που κατασκευάζει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται ο χαρακτηρισμός
«κατασκευής του εργοστασίου μας».
Στην περίπτωση που ο προσφέρων δε θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν,
υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία
ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού
προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

2.

Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται
από φύλλο συμμόρφωσης (το οποίο πρέπει να κατατεθεί και σε ηλεκτρονική μορφή),
όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια
σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και
τεχνικές επεξηγήσεις όπου απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να
προσδιορίζει με σαφήνεια τα σημεία απόκλισης. Προσφορές που θα απαντούν
μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή αντιστοιχία θα αποκλείονται.
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7.2. Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς του
εξοπλισμού στα σημεία που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
7.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - εκπαίδευση του προσωπικού που θα του
υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
7.4. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει
το σήμα CE ή ισοδύναμο όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει
το αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωσης συμμόρφωσης CE ή ισοδύναμο.
7.5. Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με αυτή
της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.

8. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8.1. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονομική προσφορά δεν
έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
8.2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση
εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού.
8.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8.4. Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
8.5. Προσφορά που έχει μεγαλύτερη τιμή ή τιμές μονάδος από τον προϋπολογισμό απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
8.6. 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 δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση
του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην
παρούσα Διακήρυξη για το υπό προμήθεια είδος.

9. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
9.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό.
9.2. Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
9.3. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος
για ποσό 790,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 157, παρ.1α του Ν.4281/2014).
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9.4. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς,
που ζητάει η διακήρυξη.
9.5. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει (άρθρο 157 παρ.1β του
Ν.4281/2014). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας.
9.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ και στο άρθρο 157 του
Ν.4281/2014.
9.7. Η ανωτέρω εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα υποδείγματα της
παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 04/08/2016, και ώρα 12:00 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 «Δικαιολογητικά 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 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.

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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.
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 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.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Η τιμή.
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (Πιστοποίηση
ISO, CE, ΕΝ, ASTM κλπ.).
Ο βαθμός υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού.
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η προηγούμενη εμπειρία του προσφέροντα σε αντίστοιχες προμήθειες - κατασκευές και η
αποδεδειγμένη καλή ποιότητα της εργασίας του βάσει βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, μη
ύπαρξης ελαττωμάτων κλπ.
Η εξυπηρέτηση (service), οι καλύψεις που παρέχει, το ειδικευμένο και κατάλληλα
στελεχωμένο και εξοπλισμένο συνεργείο για την αποκατάσταση τυχών βλαβών.
Η κατακύρωση γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα.
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό
αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη
ουσιώδεις όρους.
Η βαθμολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια των κατωτέρω πινάκων:


OXHMA 4X4
ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Συντελεστής βαρύτητας 70%)
Α/Α

1
2
3
4
5
6
7

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γενικά, Τύπος, Βάρος και
διαστάσεις
Κινητήρας
Σύστημα μετάδοσης
Συστήματα ασφαλείας
Αμάξωμα
Περιβαλλοντική Επίδοση
Λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
5
9
9
7
5
8
7
50
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ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(Συντελεστής βαρύτητας 30%)
Α/Α

1
2

3
4
5



ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παράδοση
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Χρονική διάρκεια
διαθεσιμότητας σε
ανταλλακτικά
Τεχνική υποστήριξη
Χρόνος απόκρισης σε
περίπτωση τεχνικής βλάβης
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
9
15

10
10
6
50

ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Συντελεστής βαρύτητας 70%)
Α/Α

1
2
3
4
5

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γενικά, Τύπος, Βάρος και
διαστάσεις
Χοάνη απόθεσης
Περιστρεφόµενος δίσκος
Κινητήρας
Εξοπλισµός
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
8
11
11
11
9
50

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(Συντελεστής βαρύτητας 30%)
Α/Α

1
2
3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παράδοση
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τεχνική υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
15
20
15
50
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ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Συντελεστής βαρύτητας 70%)
Α/Α

1
2
3
4
5

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γενικά, Τύπος, Βάρος και
διαστάσεις
Πλαίσιο
Δεξαμενή
Πυροσβεστική αντλία
Λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
5
13
13
13
6
50

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(Συντελεστής βαρύτητας 30%)
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1
Παράδοση
2
Εγγύηση καλής λειτουργίας
3
Τεχνική υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ
 ΛΕΠΙΔΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
15
20
15
50

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
(Συντελεστής βαρύτητας 70%)
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Γενικά, Τύπος, Βάρος και
1 διαστάσεις

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
25

2 Λοιπός εξοπλισμός
ΣΥΝΟΛΟ

25
50

ΟΜΑΔΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
(Συντελεστής βαρύτητας 30%)
Α/Α

1
2
3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Παράδοση
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τεχνική υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
15
20
15
50
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Η συνολική βαθμολογία (Βτ) των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης της Προσφοράς εξάγεται ως
άθροισμα των επιμέρους γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή
βαρύτητας.
Για τη συνολική τεχνική βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο τύπος:
Βτ = 0,70 x βαθμολογία ΟΜΑΔΑΣ Α + 0,30 x βαθμολογία ΟΜΑΔΑΣ Β

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, ακολουθεί αξιολόγηση των οικονομικών
Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης.
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά
φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:
Β = 0,85 * (ΒΤ / ΒΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ / ΒΚ)
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
ΒΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
ΒΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς
ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β,
θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από
τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ως εξής σύμφωνα με το άρθρο
15 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ):
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Για το 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 τη Οικονομική επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο και η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι
ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παρ. 3 της ΥΑ 11389/93/ΦΕΚ Β’185 (ΕΚΠΟΤΑ).
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν,
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην
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αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την 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 το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Οικονομική επιτροπή ή στο
κοινοτικό συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της διοίκησης ως και αυτές που αφορούν στην κατακύρωση του
διαγωνισμού προσβάλλονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους προ της υπογραφής
της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
13.1.
13.2.
13.3.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της συμφερότερης προσφοράς.
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, θα κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για
αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε
σχέση με τα οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 7.1.3
της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο.

13.4.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε
λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που
επιβάλλουν την ματαίωση.

13.5.

Στον
προμηθευτή
στον
οποίο
έγινε
κατακύρωση
ή
ανάθεση
προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον
προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους η απόφαση κατακύρωσης
και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την άσκηση του δικαιώματος προσωρινής προστασίας
των διαγωνιζόμενων που ορίζονται στο Ν.3886/2010. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το προς προμήθεια είδος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
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13.6.

13.7.

13.8.

ζ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.
Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το
αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην
περίπτωση αυτή όμως ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από
10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η
πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό,
η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της με
αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

14. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’
1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

15. ΌΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
15.1.

Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή

15.1.1 Χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια εξοπλισμού ορίζονται οι (20) ογδόντα
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
15.1.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή να μετατίθεται σύμφωνα με
το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ.
15.1.3 Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην
παράγραφο 15.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15.1.4 Η παραλαβή των ειδών προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή
παραλαβής που ορίζεται με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα
παρακάτω στοιχεία:
• τη σύμβαση
• την τεχνική προσφορά του αναδόχου
• τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν

25
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

15.1.5 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει την ημέρα της άφιξης του μηχανήματος
στον τόπο προορισμού που θα υποδειχθεί από το Γραφείο Κίνησης και τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου.
15.1.6 Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως, ενεργείται βάσει των κείμενων
διατάξεων, η οριστική παραλαβή.
15.2.

Τροποποίηση Σύμβασης

Τυχόν τροποποίηση της Σύμβασης δεν θα αλλοιώνει το περιεχόμενό της.
15.3.

Τρόπος Πληρωμής

15.3.1 Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά την προσωρινή παραλαβή του
οχήματος.
15.3.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.
ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.
iii. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ.
iv. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.
15.3.3 Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα
θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.
15.3.4 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4%
επί του καθαρού ποσού.

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
16.1.

16.2.

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια.

17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες στα γραφεία του Δήμου. Επίσης τα τεύχη και έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται
ελεύθερα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμυνταίου στη διεύθυνση: http://www.amyntaio.gr και στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλ. 23863 50147 Φαξ επικοινωνίας 23863 50133. Ηλ. Ταχ.:
katsoupakisan@amyntaio.gr Αρμόδιος υπάλληλος για την επικοινωνία είναι ο Αναστάσιος
Κατσουπάκης
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18. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί:




Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
Σε μία ημερήσια πανελλαδική, δύο ημερήσιες τοπικές και μία εβδομαδιαία τοπική
Σε μία οικονομική πανελλαδική εφημερίδα,

και επιπλέον θα αναρτηθεί:





στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
στον ιστότοπο του http://www.eprocurement.gov.gr ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.
στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.amyntaio.gr
Η περίληψη της παρούσας δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο http://www.sites.diavgeia.gov.gr
της ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής προσκομίζονται
από αυτόν κατά την υπογραφή της σύβασης.
Επίσης ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δαπάνες (Φ.Π.Α. 23%, Φόρος
Εισοδήματος 4% και Κράτηση 0,1% του Ν.4013/2011 υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ πλέον Χαρτοσήμου 3% και
ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,6% επί του ποσού της παραπάνω κράτησης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
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