Τίτλος: « Προµήθεια Ελαστικών»

15PROC002917164 2015-07-16

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας
Αρ. Μελέτης : 21/2015
Αρ.Πρωτ.:11952/16-07-2015

Χρηµατοδότηση :
∆ηµοτικού πόροι
Προϋπολογισµός (µε ΦΠΑ) : #27.000,00€#
#21.951,22€ πλέον ΦΠΑ 5.048,78€ #

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισµού για την
« Προµήθεια Ελαστικών »
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ.
τ.Α 19/1995).
2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα των
άρθρων 158 και 209.
4. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278.
5. του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις , το ν.3801/2009
6. του Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων –
Εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21
Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11η ∆εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ 173Α)
7. Tην αριθµ. 695/2015 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου
διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ.
8. Τις υπ’ αριθ. 95,101/2015 απoφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής µε τις οποίες εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
9. Την µε αριθµ.1481/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου , περί ορισµού αρµοδιοτήτων των
αντιδηµάρχων και έτσι όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ.2104/2014 Α.∆..

Προκηρύσσει
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «Προµήθεια Ελαστικών » συνολικού
προϋπολογισµού 27.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (21.951,22€ πλέον ΦΠΑ 5.048,78€
) για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης και για (1) ένα έτος µε δικαίωµα
χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους (3) τρείς µήνες , εφόσον δεν καλυφθεί το
ποσό της σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
∆ιακήρυξης. Η προµήθεια των ελαστικών θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή στο σύνολο των προς προµήθεια ειδών.
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Τα υπό προµήθεια είδη θα έχουν ως κριτήριο επιλογής το τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο
των προς προµήθεια ειδών η τιµή µονάδας αναφέρεται σε ευρώ µε Φ.Π.Α. για κάθε οµάδα
οχηµάτων , όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 21/2015 µελέτη της προµήθειας, µε
τους σχετικούς όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή. Στον παρακάτω πίνακα
περιγράφονται τα υπό προµήθεια είδη ,, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµόν 21 /2015 Μελέτης της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

α/α

Περιγραφή

Κωδικός

Μονάδα

CPV

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή
Συνολική
Μονάδας
Τιµή (€)
(€)

Α. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας καθαριότητας και Πρασίνου

Α1

Ελαστικό διάστασης 295/80
R22.5 κατάλληλο για
απορριµµατοφόρο
Σύνολο 1

CPV
34350000-5

τεµ.

16

406,50

6.504,00 €

6.504,00 €

Β. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

Β1

Β2

Β3

Β4

Ελαστικό τύπου 12.5/80 R18
κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα (Σκαπτικό) JCB µπροστινά
Ελαστικό τύπου 13.00 - 24
κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα (Γκρέϊντερ)
Ελαστικό τύπου 315/80/22,5
κατάλληλο για φορτηγά µηχ/τα
Ελαστικό τύπου 16,9/28 JCB
πίσω κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα
Σύνολο 2

CPV
34350000-5

τεµ.

5

292,67

1.463,35 €

CPV
34350000-5

τεµ.

12

650,41

7.804,92 €

CPV
34350000-5

τεµ.

6

487,80

2.926,80 €

CPV
34350000-5

τεµ.

4

609,76

2.439,04 €

14.634,11 €

Γ. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας ∆ιοικησης

Γ2

Ελαστικό τύπου 215/55/17
κατάλληλο για επιβατικό
αυτοκίνητο
Σύνολο 2

CPV
34350000-5

τεµ.

4

203,25

813,00 €

813,00 €

Συνολο 1=2
Στρογγυλοποίηση
Συνολο
ΦΠΑ 23%
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Σύνολο

27.000,00 €

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών , µε
κριτήριο επιλογής αναδόχου τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο. Εάν περισσότεροι του ενός
προσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.(∆ηλ. θα προκύψει ένας
ανάδοχος για όλα τα υπό προµήθεια ελαστικά)
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 27.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για διάστηµα από από την υπογραφή της σύµβασης και για
(1) ένα έτος µε δικαίωµα χρονικής παράτασης της σύµβασης για άλλους (3) τρείς µήνες ,
εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύµβασης και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η
δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ:
Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€)
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις µε
Κ.Α. 10.6671.02 ποσού 1.000,00€
Κ.Α.20.6672.02 ποσού 8.000,00€
Κ.Α. 30.6672.04 ποσού 18.000,00€
του προϋπολογισµού του έτους 2015.

Σελίδα 3 από 24

3

15PROC002917164 2015-07-16
Περιεχόµενα διακήρυξης
Κεφάλαιο Α: Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισµού.............................................................5
Α1. Τεχνικές προδιαγραφές................................................................................................5
Α2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού ..............................................................5
Α2.1. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά.................................................................5
Α2.1.1) Οι Έλληνες πολίτες: ..............................................................................................5
Α2.1.2) Οι αλλοδαποί: ......................................................................................................7

Α2.1.3 Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά)...............................................................8
Α2.1.4 Οι συνεταιρισµοί................................................................................................................8
Α2.1.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά..................................8
Α2.1.6 ∆ιευκρινήσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες προµηθευτών............................8
Κεφάλαιο Β: Σύνταξη και υποβολή των προσφορών.................................................................9
Β1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών................................................................................9

Β1.1 Σύνταξη του πίνακα των δικαιολογητικών συµµετοχής .......................................................9
Β1.2 Σύνταξη των οικονοµικών στοιχείων της προσφοράς (Οικονοµική προσφορά)..........10
Β1.3 Σύνταξη του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (Τεχνική προσφορά)
παραρτήµα 4
..........................................................................................................................................................10
Β1.4 ∆ιευκρινήσεις για την σύνταξη των προσφορών ..............................................................10
Β2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις............................................ 11
Β3. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές ................................................................... 11
Β4. Τιµή προσφοράς ....................................................................................................... 11
Β5. Χρόνος ισχύος προσφορών ........................................................................................ 11
Β6. Υποβολή προσφορών ................................................................................................ 12
Β7. Εγγυήσεις................................................................................................................ 12
Κεφάλαιο Γ: ∆ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού ............................................................. 13
Γ1. Αποσφράγιση προσφορών .......................................................................................... 13
Γ2 Αξιολόγηση προσφορών............................................................................................. 13
Γ3. Ενστάσεις ................................................................................................................ 13
Κεφάλαιο ∆: Αποτελέσµατα - Κατακύρωση ........................................................................... 14
∆1. Κατακύρωση ............................................................................................................ 14
Κεφάλαιο Ε: Παραλαβή – Παράδοση - Πληρωµή .................................................................... 14
Ε1. Παραλαβή................................................................................................................ 14
Ε2 Τρόπος πληρωµής...................................................................................................... 14
Κεφάλαιο ΣΤ: Πληροφορίες ................................................................................................ 15
ΣΤ1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων ................................................................................ 15
Κεφάλαιο Z: ∆ηµοσίευση.................................................................................................... 15
Z1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ........................................................................................................... 15
Παράρτηµα 1: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ................................................... 16
Παράρτηµα 2: Έντυπο δικαιολογητικών ............................................................................... 17
Παράρτηµα 3: Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς..................................................................... 20
Παράρτηµα 4: Έντυπο Τεχνικής προσφοράς ......................................................................... 22
Παράρτηµα 5: Έντυπο διευκρινήσεων .................................................................................. 24

Σελίδα 4 από 24

4

15PROC002917164 2015-07-16
Κεφάλαιο Α: Γενικοί όροι διενέργειας του διαγωνισµού
Α1. Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στη
/2015 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ηράκλειας .

µε αριθµ. 21

Α2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ.
Μπακογιάννη 2 στις 22-07-2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.µ.
Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών
και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η
οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού.

Α2.1. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νοµικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισµοί

Στο κόστος θα συµπεριλαµβάνεται και η τοποθέτηση – ζυγοστάθµιση των ελαστικών στα
οχήµατα του ∆ήµου Ηράκλειας . Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο ανάδοχος να µεριµνήσει έτσι ώστε η
τοποθέτηση να γίνεται σε κατάλληλο χώρο -συνεργείο τοποθέτησης ελαστικών , δικό του ή τυχόν
συνεργαζόµενο µε αυτόν συνεργείο , το οποίο θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη
άδεια λειτουργίας σε ισχύ
για τοποθέτηση ελαστικών βαρέων οχηµάτων αλλά και τροχών συνήθων οχηµάτων.
(Προσκοµίζεται αντίγραφο στα δικαιολογητικά συµµετοχής) σε απόσταση το πολύ έως 30 χλµ. από
την έδρα του ∆ήµου Ηράκλειας , για τον προφανή λόγω της αποφυγής υπέρογκων εξόδων σε καύσιµα
– πλατφόρµες κτλ. ,από τη µεριά του ∆ήµου , προκειµένου να προσκοµισθούν τα οχήµατα στον
κατάλληλο χώρο για την τοποθέτηση των ελάστικών.

Τούτο θα προκύπτει από υπεύθυνες δηλώσεις του αναδόχου και του τυχόν
συνεργαζόµενου συνεργείου της περιοχής.

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά:
Τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού

Α2.1.1) Οι Έλληνες πολίτες:
1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού( χωρίς του ΦΠΑ) και πιο συγκεκριµένα 439,05 ευρώ .
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς δηλαδή το λιγότερο (7) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
που ζητά η διακήρυξη . Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Παράρτηµα 1).
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2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου:
1) του διαχειριστή σε περίπτωση οµόρρυθµων (ΟΕ) και ετερόρρυθµων (Ε.Ε) ,
2) σε περίπτωση εταιριών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) όλων των µετόχων,
3) του προέδρου και του διευθύνοντα συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας
(Α.Ε.) και των φυσικών προσώπων που ασκούν διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της
υπ’ άριθµ. 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και
στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθµ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ.
91/308/εοκ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες
ε) υπεξαίρεση (375 Ο.Κ) στ) απάτη (386-388 Π.Κ)
ζ) εκβίαση (385 Π.Κ)
η) πλαστογραφία (216-218 )
θ) ψευδορκία (224 Π.Κ )
ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ )
κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ)
Τα υπό ά-δ΄αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε
περίπτωση ενώ τα υπό έ-΄κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος
του διαγωνιζόµενου.
Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
α) ∆εν τελούν: σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
α) ∆εν τελούν υπό διαδικασία: κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία.
Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης εργοδοτών κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης προσωπικού κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (δεν
απαιτούνται καταστάσεις προσωπικού). Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν απασχολεί
προσωπικό , αυτό βεβαιώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή και πιστοποιείται µε
ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ περί µη απασχόλησης προσωπικού.
Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή (για την επιχείρηση όχι για
τους εκπροσώπους) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
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9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
β) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των
ΟΤΑ.
γ) Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την
ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
δ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
10. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου η οποία θα αναφέρει ότι:
α) Όλα τα υλικά (ελαστικά ) πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που
κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στις προδιαγραφές.
β) τα προσφερόµενα ελαστικά καλύπτουν τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές
της σχετικής µελέτης µε αριθµό 21/2015 του ∆ήµου Ηράκλειας
γ) Τα έντυπα πιστοποίησης των προσφερόµενων ελαστικών θα προσκοµιστούν
άµεσα όταν
αυτά ζητηθούν από τον ∆ήµο (αφορά τον ανάδοχο).
11. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου η οποία θα αναφέρει ότι : Η τοποθέτηση των
ελαστικών θα γίνεται σε συνεργείο σε απόσταση έως 30 χλµ. από την έδρα του δήµου , ( σε
περίπτωση συνεργαζόµενου συνεργείου να προσκοµιστεί και υπεύθυνη δήλωση αυτού).

∆ιευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες µε σφραγίδα και υπογραφή
του προµηθευτή και δεν είναι υποχρεωτικό να θεωρηθούν για το γνήσιο της υπογραφής.
Τα πιστοποιητικά των αρµόδιων αρχών θα είναι πρωτότυπα και το αντίγραφο σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα.

Α2.1.2) Οι αλλοδαποί:
1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού( χωρίς του ΦΠΑ) και πιο συγκεκριµένα 439,05 ευρώ .
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς δηλαδή το λιγότερο (7) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
που ζητά η διακήρυξη . Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (Παράρτηµα 1).
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας .
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι :
α) ∆εν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση , πτωχευτικό
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
β) ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία .
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4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους
στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
6. Επιπλέον τα δικαιολογητικά 9,10 ,11 της περίπτωσης Α2.1.1 Έλληνες πολίτες
Α2.1.3 Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά)
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά Α2.1.1 Έλληνες πολίτες και Α2.1.2 αλλοδαποί εκτός του
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο έγγραφο.
2. Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. ή το
τελευταίο Φ.Ε.Κ. από το οποίο να προκύπτει ποια πρόσωπα εκπροσωπούν την εταιρεία και
δεσµεύουν αυτή µε την υπογραφή τους . Τα πρακτικά πρέπει να είναι υπογεγραµµένα από
τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύµβουλο της Α.Ε.
3. Για Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Αστικές Εταιρείες ,θεωρηµένη βεβαίωση µεταβολών από την
Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιµελητηρίου, το τελευταίο καταστατικό θεωρηµένο από το
πρωτοδικείο . Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από την συνεδρίαση των
εταίρων , αντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο ή το
διευθύνοντα σύµβουλο ή το ΦΕΚ όπου δηµοσιεύονται .
4. Πιστοποιητικό εκπροσώπησης θεωρηµένο από την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιµελητηρίου ,
ότι δεν έχει στο µεταξύ επέλθει µεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία
(∆εν ισχύει για τις περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουµε παραπάνω ) . Σε αντίθετη
περίπτωση στο πιστοποιητικό αυτό να αναφέρονται οι αριθµοί των πράξεων των
µεταβολών
Α2.1.4 Οι συνεταιρισµοί
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1
του κειµένου Α2.1.1 Έλληνες πολίτες.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 3,4 της παραγράφου Α2.1.1 Έλληνες πολίτες.
4. Πιστοποιητικά από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις ανωτέρω περιπτώσεις 5,6,7 της παραγράφου
Α2.1.1 Έλληνες πολίτες.
5. Επιπλέον τα δικαιολογητικά 7 , 8 , 9,10 ,11 της περίπτωσης Α2.1.1 Έλληνες πολίτες.
Α2.1.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά , για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση.
Α2.1.6 ∆ιευκρινήσεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες προµηθευτών
1. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους
υποβάλλουν , µαζί µε την προσφορά , βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιούµενου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
ή συµβολαιογράφο.
2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα , ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
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συµβολαιογράφου . Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον
νόµο ένορκη δήλωση , αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση , βεβαιούµενου του
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
Τα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού .

Κεφάλαιο Β: Σύνταξη και υποβολή των προσφορών
Β1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
Ο αριθµός πρωτοκόλλου της διακήρυξης
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
Τα στοιχεία του αποστολέα µε Επωνυµία , διεύθυνση και τηλέφωνο.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές ή δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω
δεν γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται.
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα:
α) Τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής (Παράρτηµα 2) και η εγγύηση συµµετοχής
(Παράρτηµα 1) σε δύο αντίγραφα µε τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο ,
β) Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (Παράρτηµα 3) τοποθετούνται σε έναν
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µέσα στον οποίο θα υπάρχούν ένα Πρωτότυπο και ένα
Αντίγραφο ,
γ) Τεύχος µε τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών (Παράρτηµα 4) σε δύο αντίγραφα µε
τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο , εντός του κύριου φακέλου.
Τα αντίγραφα θα προσκοµίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων

Β1.1 Σύνταξη του πίνακα των δικαιολογητικών συµµετοχής
1. Για την κατάθεση των δικαιολογητικών συµπληρώνεται ο πίνακας του παραρτήµατος 2 ,
υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προµηθευτή.
2. Ειδικότερα το κάθε προσκοµιζόµενο δικαιολογητικό αριθµείτε και τοποθετείτε µαζί µε τον
πίνακα.
3. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα τα οποία έχουν τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο.
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Β1.2 Σύνταξη των οικονοµικών στοιχείων της προσφοράς (Οικονοµική
προσφορά)
1. Για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του προµηθευτή συµπληρώνεται ο
πίνακας του παραρτήµατος 3, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο
του προµηθευτή.
2. Συντάσσεται σε δύο αντίγραφα τα οποία έχουν τις ενδείξεις Πρωτότυπο και Αντίγραφο ,
3. Τοποθετείται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος φέρει τις ενδείξεις του κυρίους φακέλου της
προσφοράς.

Β1.3 Σύνταξη του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (Τεχνική προσφορά)
παραρτήµα 4
Οι υποψήφιοι θα προσκοµίσουν :
α)τεύχος µε τις τεχνικές προδιαγραφές ( φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών) στην Ελληνική ή
Αγγλική γλώσσα από τα οποία θα προκύπτουν µε ευκρινή τρόπο τα τεχνικά χαρακτηριστικά , οι
διαστάσεις και οι προδιαγραφές των ελαστικών όπως αυτά αναφέρονταιο στις τεχνικές
προδιαγραφές της σχετική µελέτης : (ISO ή ισοδύναµου της εταιρίας πιστοποίησης)
E.T.R.T.O C.E. DOT E µάρκα και τύπο ένδειξη χρόνου κατασκευής σύµβολα ταχύτητας
και δείκτη φορτίου.Στα ελαστικά των φορτηγών - απορριµµατοφόρων τα ελαστικά θα είναι µε
πέλµα γενικής χρήσης. Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα ελεγθούν κατά την παράδοση των ελαστικών.

Στοιχεία : ( έλεγχος κατά την παραλαβή τα υποδεικνύει ο ανάδοχος στην αρµόδια επιτροπή )
Μάρκα και τύπο
Ένδειξη χρόνου κατασκευής.
Ένδειξη DOT.
E.T.R.T.O.

Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Αγορά, που
απεικονίζεται µε το γράµµα Ε εγγεγραµµένο σε κύκλο µε ακολουθία ενός αριθµού
που πιστοποιεί την συµµόρφωση στον κανονισµό ECE.
Σύµβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου.
β) Το έντυπο τεχνικής προσφοράς του παραρτήµατος 4 συµπληρωµένο πλήρως σε όλα του τα
πεδία , (µαζί µε το τευχος µε τις τεχνικές προδιαγραφές.)
γ)υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ότι τα προσφερόµενα ελαστικά είναι καινούργια
όχι από ανγώµοση και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακύρηξης.Ότι για την υποβολή της
προσφοράς έλαβε υπόψη του ,τους σχετικούς πίνακες της µελέτης . Σε περίπτωση που µου ζητηθεί
θα προσκοµίσω άµεσα , τα ποιστοποιιτικά των ελαστικών πρίν από τη υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.

Β1.4 ∆ιευκρινήσεις για την σύνταξη των προσφορών
1. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη ,
υπογεγραµµένη και σφραγισµένη από τον προµηθευτή.
2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους.
3. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη
της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
4. Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο και όχι το σύνολο των ζητούµενων υλικών δε
γίνονται δεκτές.
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5. Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν τα προς προµήθεια είδη, υπό την προϋπόθεση ότι
θα καλύπτουν όλη την προβλεπόµενη από τον προϋπολογισµό ποσότητά τους.

Β2. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις
1. Ο προµηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προµηθευτής θα
πρέπει να συµπληρώσει το έντυπο διευκρινήσεων του παραρτήµατος 5 και να αναφέρει
τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης,
προκειµένου να αξιολογηθούν.
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.
3. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισµού, είτε ενώπιόν 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.
4. Ο προµηθευτής για οποιαδήποτε απόκλιση από του όρους της διακήρυξης , διευκρίνιση
επί της προσφοράς του , παρατήρηση ή επισήµανσή του που επιθυµεί να λάβει υπόψη
της η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού , θα πρέπει αποκλειστικά και µόνο να
συµπληρώσει σε ένα αντίγραφο το έντυπο παραρτήµατος 5. (όχι ξεχωριστό έντυπο για
κάθε επισήµανση)

Β3. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
1. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν
κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές , δε λαµβάνονται υπόψη καµία από αυτές.
2. ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται , ως
απαράδεκτες.

Β4. Τιµή προσφοράς
1. Η τιµή δίνεται στο επίσηµο νόµισµα της Ελλάδος και πρέπει να αναγράφεται αριθµητικώς.
2. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Β5. Χρόνος ισχύος προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή, για χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) µηνών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. Ο ∆ήµος Ηράκλειας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να
ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.
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Β6. Υποβολή προσφορών
1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και µόνο στην Ελληνική γλώσσα.
2. Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο∆ΟΣ ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Κ 62400
3. Οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στην επιτροπή του διαγωνισµού
του ∆ήµου µέχρι την Τετάρτη 22-07-2015 και ώρα 11:00π.µ. , µετά το πέρας της οποίας
λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών.
4. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη της
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού .
5. Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Β7. Εγγυήσεις
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προ εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης
εκτός Φ.Π.Α. ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης για την ποσότητα που
επιτρέπεται να προσφερθεί . Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά (7) µήνες
από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης που να καλύπτει το 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
5. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προµήθεια , επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης .
6. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από
την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης ή της ανάθεσης .
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους
δύο συµβαλλόµενους.
8. Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. Οι υπέρ
τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
10. Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνες µε το συνηµµένο υπόδειγµα
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Κεφάλαιο Γ: ∆ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού
Γ1. Αποσφράγιση προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών.
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (Τετάρτη 22-07-2015 και ώρα
11:00π.µ.) Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
2.1. Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή
της οποίας και παραµένει. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα
αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων .
2.2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται
, αλλά επιστρέφονται. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των
τιµών που προσφέρθηκαν

Γ2 Αξιολόγηση προσφορών
1. Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
1.1. η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης,
1.2. ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,
2. Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον η
προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
3. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι σύµφωνες µε
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε αυτή την περίπτωση η
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει έπειτα από κλήρωση η οποία θα διενεργηθεί δηµόσια σε
µέρα και ώρα την οποία θα ορίσει η «Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των
διαγωνισµών» του ∆ήµου.
4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

Γ3. Ενστάσεις
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1.1. 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 τον καθορισµό
της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα.
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1.2. 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 αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία
κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.

Κεφάλαιο ∆: Αποτελέσµατα - Κατακύρωση
∆1. Κατακύρωση
1.
2.
3.

Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα
από γνωµοδότηση της «Επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών».
Η οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για ποσότητα
µεγαλύτερη ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και 50% αντίστοιχα.
Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να
ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 150 – 152
του Ν.3463/06.

Κεφάλαιο Ε: Παραλαβή – Παράδοση - Πληρωµή
Ε1. Παραλαβή
1.

2.

3.

Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής . Η παράδοση
θα γίνει τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου µε ευθύνη , µέριµνα και
δαπάνες του προµηθευτή. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παραδίδει-τοποθετεί στα
οχήµατα τα ζητούµενα ελαστικά εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών ,από τη στιγµή
ειδοποίησης του από το ∆ήµο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να µεριµνήσει ώστε η τοποθέτηση
να γίνεται σε συνεργείο σε απόσταση έως 30χλµ. από την έδρα του ∆ήµου,προς αποφυγη
περιτών εξόδων του ∆ήµου όπως αναφέρεται παραπάνω.
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να µην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς
προµήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες του. Ο ∆ήµος θα ενηµερώνει έγκαιρα
και εγγράφως τον προµηθευτή για τις ανάγκες του.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 της απόφ. του Υπ.Εσωτερικών
11389/93 << Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης >>. (Φ.Ε.Κ. τ.Β
185/1993).

Ε2 Τρόπος πληρωµής
1.

2.

3.

Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον/στους προµηθευτή/ές θα γίνει
τµηµατικά και µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ και
µετά την οριστική παραλαβή των υλικών .
O προµηθευτής, θα πληρώνεται ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης της προµήθειας µε την
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα
δικαιολογητικά. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει
προ της ηµεροµηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
Κατά την πληρωµή γίνονται οι απαιτούµενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως ορίζονται
από το νόµο.
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Κεφάλαιο ΣΤ: Πληροφορίες
ΣΤ1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου όλες
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλέφωνο : 2325 3 50138-57-58 FAX : 2325 3 50159.

Κεφάλαιο Z: ∆ηµοσίευση
Z1. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Αντίγραφο αυτής της διακήρυξης βρίσκεται στο Γραφείο Προµηθειών του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος Ηράκλειας, 1ος όροφος, στη διάθεση των ενδιαφεροµένων.
Η αναλυτική διακήρυξη καθώς και τυχόν διευκρινήσεις που θα προκύψουν και όλα τα τεύχη
του διαγωνισµού θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosiraklias.gr και θα
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Ηράκλειας αντίγραφο
της διακήρυξης.
Ο υποψήφιος προµηθευτής έχει την υποχρέωση να ενηµερώνεται για τυχόν διευκρινήσεις
επί της διακήρυξης µέχρι και δύο (2) ηµέρες πριν την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3861/2010, καθώς επίσης σε µία ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα.
Η δαπάνη της
δηµοσίευσης στην εφηµερία καθώς και των επαναληπτικών δηµοσιεύσεων που µπορεί να
προκύψουν, βαρύνει τον προµηθευτή που θα προκύψει, αναλογικά µε βάση τον
προϋπολογισµό της κατακυρωθείσης προµήθειας.

Ο Αντιδήµαρχος

Χαβαλές ∆ηµήτριος
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Παράρτηµα 1: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής
ΕΚ∆ΟΤΗΣ
Ηµεροµηνία έκδοσης
Προς ∆ήµο:
Νοµού:
Ταχ. ∆ιεύθυνση:
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. …………………….. για ευρώ …………………..
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των …………………….
ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθµ. …………για τη συµµετοχή της στο
διενεργούµενο διαγωνισµό σας της ……………………,για την προµήθεια ………………. σύµφωνα µε τη υπ’
αριθµ. ………….. διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την
υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην
περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βασίµου ή µη
της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από
την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας.
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Παράρτηµα 2: Έντυπο δικαιολογητικών

Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής
Για την υπ’αρίθµ …………………………2015 διακήρυξη του ∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ» Συνολικού προϋπολογισµού 27.000,00€ .µε ΦΠΑ.
Επιχείρηση

:

Έδρα
∆ιεύθυνση

:

Α.Φ.Μ.

:

∆.Ο.Υ. :

Τηλέφωνο

:

Φαξ

e-mail

:

α/
α

1

2

3

4

5

6

7

:

Προσκόµιση

∆ικαιολογητικό
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε
εκπροσώπους τους υποβάλλουν , µαζί µε την προσφορά ,
βεβαίωση εκπροσώπησης , βεβαιούµενου του γνησίου της
υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε
ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( χωρίς του
ΦΠΑ) και πιο συγκεκριµένα (όπως στο σχετικό πινακάκι
Α2.1.1.) Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά
(7) µήνες µετά από την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. Οι εγγυήσεις συµµετοχής θα συντάσσονται
σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Παράρτηµα 1).
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου.

Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από
τα οποία να προκύπτει ότι:
α) ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση.
Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από
τα οποία να προκύπτει ότι:
α) ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης εργοδοτών κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Ασφαλιστική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή
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8

9

10

11

12

13

14

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης προσωπικού κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του
διαγωνισµού
(δεν
απαιτούνται
καταστάσεις
προσωπικού). Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν
απασχολεί προσωπικό , αυτό βεβαιώνεται µε υπεύθυνη
δήλωση του προµηθευτή και πιστοποιείται µε ασφαλιστική
ενηµερότητα από το ΙΚΑ περί µη απασχόλησης προσωπικού.
Φορολογική ενηµερότητα: Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της
εγγραφής τους για το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
α) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της
επιχείρησης.
β) Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από
διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ.
γ) Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον
έξι (6) µηνών από την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
δ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου η οποία θα
πιστοποιεί ότι:
α) Όλα τα υλικά πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από
αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή
ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προδιαγραφές.
β) τα προσφερόµενα είδη καλύπτουν τις τεχνικές περιγραφές
και προδιαγραφές
γ) Τα έντυπα πιστοποίησης των προσφερόµενων υλικών θα
προσκοµιστούν άµεσα όταν αυτά ζητηθούν από τον ∆ήµο .
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός
λειτουργεί νόµιµα.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω
πιστοποιητικά ή έγγραφα , ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις , µπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου . Για τους
προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον
νόµο ένορκη δήλωση , αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη
δήλωση , βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι: - την τήρηση
των τιµών προσφοράς από την έναρξη µέχρι και την λήξη,
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-την τήρηση προµήθειας ελαστικών µε την µάρκα και κωδικό
που περιγράφονται στην προσφορά.
- την εγγύηση καλής ποιότητας & λειτουργίας για χρονικό
διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους
-την συντήρηση και επισκευή για τα ελαστικά από τα οχήµατα
του δήµου µας.
- την άµεση αντικατάσταση όλο το 24ωρο, καθηµερινές και
αργίες των φθαρµένων ελαστικών µε οργανωµένο κινητό
συνεργείο που διαθέτει, εντός των ορίων του ∆ήµου
Ηράκλειας.

15

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου η οποία θα αναφέρει
ότι : Η τοποθέτηση των ελαστικών θα γίνεται σε συνεργείο σε
απόσταση έως 30 χλµ. από την έδρα του δήµου , ( σε
περίπτωση συνεργαζόµενου συνεργείου να προσκοµιστεί και
υπεύθυνη δήλωση αυτού).

Ναι - Όχι

16
Ηράκλεια ………………………….
Ο Προµηθευτής
Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείµενο µε το πράσινο χρώµα
(σφραγίδα, υπογραφή)
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Παράρτηµα 3: Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς

Οικονοµική προσφορά
Για την υπ’αρίθµ …………………………2015 διακήρυξη του ∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ»
Συνολικού προϋπολογισµού 27.000,00€ .µε ΦΠΑ.
Εκτέλεση : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Κριτήρια κατοχύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

α/α

Περιγραφή

Κωδικός

Μονάδα

CPV

Μέτρησης

Ποσότητα

Τιµή
Συνολική
Μονάδας
Τιµή (€)
(€)

Α. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας καθαριότητας και Πρασίνου

Α1

Ελαστικό διάστασης 295/80
R22.5 κατάλληλο για
απορριµµατοφόρο
Σύνολο 1

CPV
34350000-5

τεµ.

16

CPV
34350000-5

τεµ.

5

CPV
34350000-5

τεµ.

12

CPV
34350000-5

τεµ.

6

CPV
34350000-5

τεµ.

4

Β. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

Β1

Β2

Β3

Β4

Ελαστικό τύπου 12.5/80 R18
κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα (Σκαπτικό) JCB µπροστινά
Ελαστικό τύπου 13.00 - 24
κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα (Γκρέϊντερ)
Ελαστικό τύπου 315/80/22,5
κατάλληλο για φορτηγά µηχ/τα
Ελαστικό τύπου 16,9/28 JCB
πίσω κατάλληλο για χωµατουργικά
µηχ/τα
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Σύνολο 2
Γ. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας ∆ιοικησης

Γ2

Ελαστικό τύπου 215/55/17
κατάλληλο για επιβατικό
αυτοκίνητο
Σύνολο 2

CPV
34350000-5

τεµ.

4

Συνολο 1=2
Στρογγυλοποίηση
Συνολο
ΦΠΑ 23%

Σύνολο

Η ποιότητα των ανωτέρω προµηθευόµενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα
αρµόδια όργανα του κράτους.
Ηράκλεια ………………………….
Ο Προµηθευτής
Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείµενο µε το πράσινο χρώµα
(σφραγίδα, υπογραφή)
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Παράρτηµα 4: Έντυπο Τεχνικής προσφοράς

Τεχνική προσφορά
Επιχείρηση

:

Έδρα
∆ιεύθυνση

:

Α.Φ.Μ.

:

∆.Ο.Υ. :

Τηλέφωνο

:

Φαξ

e-mail

:

:

∆ηλώνουµε ότι βάσει της υπ’ αριθµ. ……../…………..2015 διακήρυξης και της υπ’ αριθµ. 21/2015
µελέτης που την συνοδεύει , τα είδη που προσφέρουµε είναι άριστης ποιότητας και πληρούν τους
όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παραπάνω µελέτη.
Αναλυτικά τα είδη και τα φυλλάδια των προδιαγραφών τους έχουν ως εξής:

α/α
Μελέτης

Περιγραφή είδους

Αρίθµηση
τεύχους

CPV

Κωδικός
προϊόντος
( Όπως αυτός
αναφέρεται στα
τεχνικά
φυλλάδια)

Παρατηρήσεις

Α. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας καθαριότητας και Πρασίνου

Α1

Ελαστικό διάστασης
295/80 R22.5
κατάλληλο για
απορριµµατοφόρο

CPV
34350000-5

Β. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

Β1

Β2

Ελαστικό τύπου
12.5/80 R18
κατάλληλο για
χωµατουργικά
µηχ/τα (Σκαπτικό)
JCB µπροστινά
Ελαστικό τύπου

CPV
34350000-5

CPV
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Β3

Β4

13.00 - 24
κατάλληλο για
χωµατουργικά
µηχ/τα (Γκρέϊντερ)
Ελαστικό τύπου
315/80/22,5
κατάλληλο για
φορτηγά µηχ/τα
Ελαστικό τύπου
16,9/28 JCB πίσω
κατάλληλο για
χωµατουργικά
µηχ/τα

34350000-5

CPV
34350000-5

CPV
34350000-5

Γ. Ελαστικά επίστωτρα Υπηρεσίας ∆ιοικησης

Γ1

Ελαστικό τύπου
215/55/17
κατάλληλο για
επιβατικό
αυτοκίνητο

CPV
34350000-5

Ηράκλεια ………………………….
Ο Προµηθευτής
Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείµενο µε το πράσινο χρώµα
(σφραγίδα, υπογραφή)
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Παράρτηµα 5: Έντυπο διευκρινήσεων

∆ήλωση διευκρινήσεων – αποκλίσεων
Ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Επιχείρηση

:

Έδρα
∆ιεύθυνση

:

Α.Φ.Μ.

:

∆.Ο.Υ. :

Τηλέφωνο

:

Φαξ

e-mail

:

:

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Βάσει της υπ’ αριθµ. ……../…………..2015 διακήρυξης και της υπ’ αριθµ. 19/2015 µελέτης που την
συνοδεύει , καταθέσαµε προσφορά στην οποία θέλουµε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
1)
2)
3)
Κ.λ.π.

Ηράκλεια ………………………….
Ο Προµηθευτής
Πριν την υπογραφή να διαγραφεί το κείµενο µε το πράσινο χρώµα
(σφραγίδα, υπογραφή)
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