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Ημερομηνία: 20/07/2015
Αριθμ. Πρωτοκ.: 12252
Αριθμός μελέτης: 6/2015
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Σερρών
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
ΤΚ 62400
e-mail: info@dimosiraklias.gr
web : www.dimosiraklias.gr

Τίτλος:
Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος
τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 – 22 κ.μ.
με εξοπλισμό πλύσης κάδων
Χρηματοδότηση:
Πράσινο Ταμείο
Προϋπολογισμός:
# 170.000,00 € # με ΦΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων»
3. Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
4. Τον Ν. 3852/2010
5. Τον Ν. 3886/2010
6. Τον Ν. 3548/2007
7. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)
8. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013
9. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)
10. Τον Ν. 2362/1995
11. Το Π.Δ. 113/2010
12. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
13. Την Υ.Α. Π1/2390/2013
14. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
15. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών»
16. Την υπ’ αρίθμ. 424/26-01-2015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «Προμήθεια
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20-22 κ.μ, με εξοπλισμό πλύσης
κάδων», προϋπολογισμού 170.000,00 ευρώ με κωδικό έργου 14-09-41-208-01 στο
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» για
το έτος 2014.
17. Την υπ’ αριθμ. 31/19-2-2015 (ΑΔΑ:6Η6ΖΩΡΤ-ΒΩΑ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για
την αποδοχή της Απόφασης ένταξης της πράξης και την έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας.
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18. Την υπ’ αριθ. 49/27-4-2015 (ΑΔΑ:6ΓΤΧΩΡΤ-ΜΞΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη-διάθεση πίστωσης ποσού 170.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
20.7132.01, Οικ. Έτους 2015 για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου
πρέσας, χωρητικότητας 20-22 κ.μ, με εξοπλισμό πλύσης κάδων.
19. Την υπ’ αριθμ. 6/2015 μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ηράκλειας.
20. Την υπ’ αριθμ. 142/15-6-2015 (ΑΔΑ: 7Τ37ΩΡΤ-94Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για
τη συγκεκριμένη προμήθεια.
21. Την υπ’ αριθμ. 10886/24-6-2015 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για αγορά της συγκεκριμένης προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο
22. Την υπ’ αρ. 115/ 07-07-2015 (ΑΔΑ: 6Γ0ΑΩΡΤ-ΝΚΓ). απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
την οποία εγκρίθηκε η υπ’αρ. 6/2015 μελέτη του Δήμου, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της
προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης προσφορών:

Ελάχιστ
η

Μέσος
όρος

Μέγιστη

12
12
8
8

15
15
10
10

18
18
12
12

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α’

40

50

60

ΟΜΑΔΑ Β’
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ( Συντελεστής βαρύτητας 30% )
Εγγύηση καλής λειτουργίας ( άρθρο 9 παρ. 3 )
Χρόνος παράδοσης ( άρθρο 9 παρ. 1 )
Παροχή τεχνικής υποστήριξης ( άρθρο 9 παρ. 4 )
Τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και εκπαίδευση ( άρθρο 9 παρ. 2 και
5)

12
12
12
4

15
15
15
5

18
18
18
6

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α’

40

50

60

ΟΜΑΔΑ Α’

1
2
3
4

1
2
3
4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Συντελεστής βαρύτητας
70% )
Στοιχεία πλαισίου ( άρθρα 2 και 7 )
Στοιχεία υπερκατασκευής ( άρθρα 3, 5 και 7 )
Στοιχεία ανυψωτικού μηχανισμού ( άρθρο 4 )
Στοιχεία ειδικών απαιτήσεων ( άρθρα 6 και 8 )

Ο γενικός βαθμός είναι 0,70 Χ ( βαθμολογία ομάδας Α’ ) + 0,30 Χ ( βαθμολογία ομάδας Β’ )
Η συμφερότερη προσφορά είναι : Γενικός βαθμός/ τιμή οικονομικής προσφοράς.
Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από
τη διακήρυξη ανά κριτήριο, βαθμολογούνται περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα
ζητούμενα από τη διακήρυξη, βαθμολογούνται λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα
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από τη διακήρυξη, αλλά σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη. Απορρίπτονται οι προσφορές που
παρουσιάζουν ουσιώδης αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Σταθμισμένη βαθμολογία κριτηρίου κάθε ομάδας, είναι το γινόμενο της βαθμολογίας του κριτηρίου
αυτού πολλαπλασιαζόμενο με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.
Συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων
των κριτηρίων και των δύο ομάδων.
Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο λόγο της συνολικής
βαθμολογίας προς την τιμή της οικονομικής προσφοράς.

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Τα υπό προμήθεια είδη, η ποσότητα και οι προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην 6/2015
μελέτη που συντάχθηκε από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του
Δήμου Ηράκλειας. Απορριμματοφόρου όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20-22 κ.μ CPV:
34144512-0
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την
ημερομηνία 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
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η διακήρυξη του διαγωνισμού
2. H 6/2015 μελέτη
3. Οι εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης
4. Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 170.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%. Θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο μέσω του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015».
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1 Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Α.Φ.Μ.: 099211572
Δ.Ο.Υ.: ΣΕΡΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 – Τ.Κ. 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2325350105 ΦΑΞ: 2325350159
e-mail: info@dimosiraklias.gr
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4.2 Στοιχεία φορέων υλοποίησης της προμήθειας:
4.3.1 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 099211572, Δ.Ο.Υ. Σερρών, έδρα: Πλ. Μπακογιάννη 2 –
Τ.Κ. 62400 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
4.3 Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

24-07-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21-08-2015
07:00 πμ

27-08-2015
15:00 μμ

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.)» Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και στα τηλέφωνα 2325350137 και 2325350109
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της
παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
& ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την
Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του
Δήμου Ηράκλειας http://www.dimosiraklias.gr (περιληπτική και η αναλυτική Διακήρυξη και τα
Παραρτήματά τους).
5.2 Οι ενδιαφερόμενοι, ταυτόχρονα με τη λήψη της Διακήρυξης, θα πρέπει να αποστέλλουν τα
πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός
τηλεομοιοτυπικής συσκευής, e-mail) στο Δήμο Ηράκλειας ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία
μαζί τους (βλ. άρθρο 12 της παρούσης). Για οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη
δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους από την
Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
και την ιστοσελίδα του Δήμου Ηράκλειας.
5.3 Τα έντυπα, στα οποία συμπληρώνεται η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι αντίγραφα των
εντύπων Παράρτημα Ζ’ της παρούσας Διακήρυξης (Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς)
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σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και χωρίς αλλοιώσεις. Τα αιτήματα για συμπληρωματικές
πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του Διαγωνισμού (Διακήρυξης και
Παραρτημάτων της) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για να υποβληθούν αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, 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. Σε περίπτωση που ζητηθούν
από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα
έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές
πληροφορίες αυτές υποβάλλονται μέχρι και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών, δηλαδή μέχρι την 21/08/2015 και ώρα 07.00 πμ. Η
Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του
ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι 4 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία
υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των
Ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα
της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην
Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά την υποβολή
και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της
Διακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα 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.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει
έγγραφη προσφορά για το υπό προμήθεια είδος, ως αυτό προσδιορίζονται στην 6/2015 μελέτη
που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου,
Προϋποθέσεις συμμετοχής
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Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές)
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:
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος 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 Γ.Γ.Ε. 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 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 του
Συστήματος.
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.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα
με τον Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/2952013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν ισχύ κατ’ ελάχιστο μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις
(3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εκτός κι αν ορίζεται
διαφορετικά για κάποιο από αυτά στη διακήρυξη. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει
να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω
δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
Α) Για τους έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής οριζόμενη σε 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
(χωρίς ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014.
2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια
ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει
ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης
(κύριας) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα
ταμεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους
απασχολούμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος,
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ι.Κ.Α.). Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νομικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την
προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί
φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. Στην
περίπτωση των Φυσικών Προσώπων η ασφαλιστική ενημερότητα αφόρα στην επιχείρηση.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
5. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.
- Για Α.Ε. αντίγραφο των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού 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.
- 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.
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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 (Δεν
ισχύει για τις περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουμε παραπάνω). Σε αντίθετη περίπτωση στο
πιστοποιητικό αυτό να αναφέρονται οι αριθμοί των πράξεων των μεταβολών.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και της 7/2014 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των
σχετικών με αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
7. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η
οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ).
ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. Δεν έχει
αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..
- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.
- Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή
σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.
- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων
(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.
- Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
10. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση με τους φορείς του
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Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόμοιες προμήθειες κατά την τελευταία
τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού και της ημερομηνίας της σύμβασης.
11. Κατάσταση προσωπικού.
12. Έντυπο Ε3 για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η
επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια
υλικό, κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ετών, υποβάλλει τα προαναφερθέντα
δικαιολογητικά που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
Β) Για τους αλλοδαπούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
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 τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που
εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση
του νομίμου εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις
(3) και (7) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου
εκπροσώπου ή στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις.
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των
φόρων και τελών από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.
Γ. Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για
ημεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.
Δ. Για τους συνεταιρισμούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης.
2. Τα δικαιολογητικά με στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε. Για τις ενώσεις προμηθευτών - κοινοπραξίες:
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από
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μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους, είτε
με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15
ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
δ. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του
ΕΚΠΟΤΑ. ε. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη
χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του
δηλούντος από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

ΓΕΝΙΚΑ
Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται
•
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
•
όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που
εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, πρέπει να
υποβάλλονται επικυρωμένα από την κατά το νόμο αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του
ιδρύματος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής, δεν εκδίδει κάποιο
έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου
ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω
κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων.
Όπου στην παρούσα Διακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη Δήλωση εννοείται Υπεύθυνη Δήλωση του
ν.1599/1986, όσον αφορά συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υπεύθυνη Δήλωση
του ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, επίσημη δήλωση που γίνεται από την συμμετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής
αρχής ή συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
εγκατάστασης της επιχείρησης
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Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζομένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15
ετών .
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οικονομικός φορέας οφείλει να σημαίνει τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος. Στην αντίθετη περίπτωση θα
μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου
Αν τα παραπάνω στοιχεία – δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, δεν υποβληθούν ή δεν είναι έγκυρα
ή είναι ελλειπή, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Στην περίπτωση υποβολής γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Καλαμάτας
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το περιεχόμενο της παρακαταθήκης πρέπει να αναφέρει
ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης
και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ








Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δυο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της
μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.764,23 Ευρώ
Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για επτά (7) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο
Ηράκλειας, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυμία και τη
διεύθυνση του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα
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απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ




Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει
προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους φορείς υλοποίησης της
προμήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% (πέντε επί τοις εκατό) της
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2
του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93)

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ




Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει
μετά την προσωρινή παραλαβή της προμήθειας, εγγύηση καλής λειτουργίας για ποσό ίσο με
το 1% (ένα επί τοις εκατό) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες. Το περιεχόμενο της εγγυητικής
επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 5 του αρ. 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α.
11389/93)

Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.(Υ.Α. 11389/93), και το άρθρο 157 του Ν.4281/2014.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και
συμπληρωματικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).
9.2 Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) 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.
9.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
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η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον
προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το
άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, 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.)».
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 Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «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 (Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τεχνική προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
9.2.2 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».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf,
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
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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.
Τιμές:
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό
έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9.3 Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας
και θα καταβληθεί αφού συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή, μετά τον έλεγχο του φακέλου της προμήθειας από το ελεγκτικό συνέδριο και
επιστρέψει στο ταμείο του Δήμου Ηράκλειας.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται με κράτηση
υπέρ ασφαλιστικών ταμείων σε ποσοστό 2%, φόρο εισοδήματος σε ποσοστό 1%, κράτηση σε
ποσοστό 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, καθώς και με κάθε
άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού
9.4 Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.
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.
9.5 Επισημάνσεις
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επομένη
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της παρούσας Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού (ο οποίος όπως αναφέρεται στη μελέτη 6/2015 της
υπηρεσίας καθορίζεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης) 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 ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα
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με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «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 λαμβάνουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 11ο: 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.
 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.
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Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της
Υ.Α. 11389 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ειδικότερα:
Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
Η πρώτη ομάδα [Α] περιέχει τα κριτήρια που έχουν σχέση με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών,
ποιότητας, τεχνική αξία και αποδοτικότητα των υλικών, λειτουργικά χαρακτηριστικά του προς
προμήθεια είδους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η δεύτερη ομάδα [Β] περιέχει κριτήρια που έχουν σχέση με στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, χρόνου
παράδοσης, εξυπηρέτησης [σέρβις] και ανταλλακτικών, εγγύηση καλής λειτουργίας κ.λ.π.
Ο συντελεστής βαρύτητας για την Α’ ομάδα ορίζεται σε 70% και για την Β’ ομάδα σε 30%.
Το άθροισμα της βαθμολογίας των κριτηρίων κάθε ομάδας είναι 50 όταν καλύπτονται ακριβώς οι
απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 60 [+10=20%Χ50] όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 40 [-10
=20%Χ50] όταν δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης με την προϋπόθεση ότι η
προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή.
Η συνολική βαθμολογία [ΣΒ] κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας
και ο γενικός βαθμός [ΓΒ] κάθε προσφοράς προκύπτει σαν άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών Στην συνέχεια υπολογίζεται για κάθε αποδεκτή προσφορά ο λόγος των
σταθμισμένων προσφορών, προς την αντίστοιχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο, του αθροίσματος των
σταθμισμένων βαθμολογιών, προς την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας ως
κάτωθι:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΑΔΩΝ

ΟΜΑΔΑΣ Α! 70%

Α! 0,7ΧΒΑΘΜΟ

= Σταθμισμένος βαθμός

ΟΜΑΔΑΣ Β! 30%

Β! 0,3ΧΒΑΘΜΟ

= Σταθμισμένος βαθμός

Α! + Β!

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
(Α.Σ.Σ.Β.)

Συμφερότερη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος
σταθμισμένων βαθμολογιών προς την οικονομική προσφορά, δηλαδή τη μεγαλύτερη ανηγμένη
τιμή.
Α.Σ.Σ.Β
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ = ------------------------------------ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΑΡΘΡΟ 12ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο
η συμφερότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά, σε περίπτωση συμμετοχής ενός και μοναδικού υποψήφιου αναδόχου.
 Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη
συμφερότερη προσφορά. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς
τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία διατηρεί το
δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
13.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της
συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της
διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την
επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου εκδίδεται πριν από το
διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε
περίπτωση που η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων είναι αργία, τότε
μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν.
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ).
Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Υποβάλλεται μέχρι και
την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου
σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία
τελικά αποφασίζει.
13.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους,
δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
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13.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου
Νόμου.
13.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του μέχρι την έγκριση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Υποχρεούται δε, σε προθεσμία εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο, να προσέλθει για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης τον φορέα υλοποίησης της προμήθειας, προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποια θα είναι ίση προς πέντε
επί τοις εκατό (5%) επί του καθαρού συμβατικού ποσού του φορέα.
Συγκεκριμένα μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο,
ο προμηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης με τον Δήμο Ηράκλειας.
Η σύμβαση καταρτίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη
συνοδεύουν και την προσφορά του προμηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις
τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει αντίθετους όρους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής:
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισμού.
- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Η σύμβαση θα γίνει σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόμιμο
εκπρόσωπο του αναδόχου προμηθευτή και τους νόμιμους εκπροσώπους του φορέα.
Εάν ο ανάδοχος δεν εμφανισθεί στις ανωτέρω προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν
προσκομίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
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ΑΡΘΡΟ 15ο : 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.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 17ο:. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
17.1 Χρόνος παράδοσης των υλικών
Ο χρόνος παράδοσης μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται σε 30 ημέρες. Υπέρβαση του
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο
παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
17.2 Παραλαβή των υλικών
Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηράκλειας στη
Δημοτική Κοινότητα Ηράκλειας από την αρμόδια επιτροπή εντός 10 ημερών μετά την παράδοση
του οχήματος.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και
αδείας χρήσης / κυκλοφορίας του οχήματος και μετά την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού του
Δήμου (τουλάχιστον 2 άτομα) στον χειρισμό και την συντήρηση του οχήματος, τα οποία αποτελούν
συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηράκλειας στη Δημοτική Ηράκλειας
μέσα σε χρόνο 10 ημερών από την ολοκλήρωση της έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και αδείας
χρήσης / κυκλοφορίας του οχήματος από την επιτροπή.
17.3 Τρόπος πληρωμής
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από
τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει με υπαιτιότητα της αναθέτουσας
αρχής εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα
αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003)
"Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται
υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει:
- Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20-22 κ.μ, με εξοπλισμό
πλύσης κάδων.
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί με
τον φορέα υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, δύο ημερήσιες Νομαρχιακές εφημερίδες και μία εβδομαδιαία Νομαρχιακή
εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosiraklias.gr και στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο. Η ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού προσδιορίζεται σε τουλάχιστον 20 ημέρες από την ημέρα
δημοσίευσης περίληψης της παρούσας στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του
Ν.4155/13, της ΥΑ Π1/2390/2013 Ν. 2286/95, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Π.Δ.
60/07 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύουν.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
20-22 Κ.Μ, ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α Συστήματος: 11174
Αριθμός Διακήρυξης: 12252/20-7-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Άρθρο 1: Περιγραφή και προορισμός
1.1. Το απορριμματοφόρο όχημα, θα αποτελείται από φορτηγό πλαίσιο που θα φέρει
κατάλληλου τύπου υπερκατασκευή και θα χρησιμοποιηθεί για την μηχανική (με
κάδους) ή χειρωνακτική (με τα χέρια) αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων.
1.2. Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής πριν από την βαφή θα καθαριστούν και θα
υποστούν απολίπανση και θα ακολουθήσει προσεκτικό αστάρωμα όλων των
επιφανειών.
1.3. Η βαφή πρέπει να γίνει με ειδικά χρώματα, ανθεκτικά στο χρόνο και τη διάβρωση.
1.4. Το απορριμματοφόρο όχημα (φορτηγό πλαίσιο και υπερκατασκευή) θα βαφεί
εξωτερικά με χρώμα της εκλογής του Δήμου και θα αναγραφούν τα χαρακτηριστικά
του.
Άρθρο 2: Περιγραφή αυτοκινήτου πλαισίου – Τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά
2.1. Το κάθε πλαίσιο πρέπει να είναι απόλυτα καινούργιο, πρόσφατης ειδικά στιβαρής
κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, τελείως
προωθημένης οδήγησης με το τιμόνι υδραυλικό, που θα βρίσκεται στο αριστερό
μέρος και θα διαθέτει έγκριση τύπου του αρμόδιου Υπουργείου.
2.2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του πλαισίου να είναι 26,0 τν.
2.3. Ο θάλαμος οδήγησης, πρέπει να είναι τελείως προωθημένης οδήγησης,
ανακλινόμενου τύπου καθώς και ειδικής για απορριμματοφόρα οχήματα
κατασκευής, πρέπει να φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου με αέρα και
κάθισμα για δύο συνοδηγούς, ταμπλό με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά
σήματα, ανεμοθώρακα από γυαλί SECURIT ή παρόμοιου τύπου ασφάλειας,
θερμική μόνωση με επένδυση από πλαστικό δέρμα, δύο ηλεκτρικούς
υαλοκαθαριστήρες, δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από
πλαστικά ταπέτα, σύστημα θέρμανσης και ψύξης ( air condition ), πλαφονιέρα
φωτισμού, ρευματοδότη για την τοποθέτηση μπαλαντέζας και γενικά κάθε εξάρτημα
ενός συγχρόνου αυτοκινήτου.
2.4. Η έξοδος των καυσαερίων του κινητήρα πρέπει να είναι προς τα άνω, με σωλήνα
εξάτμισης μονωμένη και τοποθετημένη μεταξύ του θαλάμου οδηγήσεως και της
κιβωτάμαξας και να προεξέχει από αυτή (καθ' ύψος).
2.5. Θα φέρει πετρελαιοκινητήρα, με ιπποδύναμη ονομαστικής ισχύος 310 ΗΡ έως
380 HP.
2.6. Θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με την ισχύουσα κατά την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τουλάχιστον ΕURO 5.
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2.7. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση διαγραμμάτων ισχύος και ροπής στρέψης του
κινητήρα.
2.8. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποτελείται από κιβώτιο ταχυτήτων που
πρέπει να είναι τουλάχιστον εννέα (9) ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και μιας
οπισθοπορείας, από συμπλέκτη που πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής ξηρού
τύπου και διαφορικό και ημιαξόνια γνήσια του εργοστασίου κατασκευής.
2.9. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο εγγύησης πάθουν ζημιά το διαφορικό ή το
κιβώτιο ταχυτήτων, ο προμηθευτής οφείλει να το αλλάξει άμεσα.
2.10.
Το σύστημα πεδήσεως πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το αυτοκίνητο και τους
επιβαίνοντες.
2.11.
Το αυτοκίνητο να είναι εφοδιασμένο με δισκόφρενα δύο ανεξάρτητων
κυκλωμάτων, θα διαθέτει σύστημα αντιπλοκαρίσματος (ABS) και σύστημα
κατανομής πίεσης πέδησης και χειρόφρενο που θα επενεργεί στους πίσω τροχούς.
2.12.
Θα φέρει τρείς άξονες με κινητήριους τους δύο οπίσθιους (6Χ4), με
μηχανική ανάρτηση παραβολικών επάλληλων χαλυβδοελασμάτων, με τηλεσκοπικά
αμορτισέρ διπλής ενεργείας και αντιστρεπτική δοκό και ράβδο εξισορρόπησης. Δεν
είναι αποδεκτή πνευματική ανάρτηση.
2.13.
Ο εμπρόσθιος άξονας θα είναι ο διευθυντήριος και θα φέρει μονά ελαστικά
επίσωτρα ενώ ο οπίσθιος θα είναι ο κινητήριος και θα φέρει διπλά ελαστικά
επίσωτρα.
2.14.
Όσον αφορά τις διαστάσεις, θα προτιμηθεί κοντό μεταξόνιο και αντίστοιχη
ακτίνα στροφής που θα το επιτρέπουν να κινείται ευέλικτα.
2.15.
Η φόρτιση των αξόνων του οχήματος συμπεριλαμβανομένων όλων των
μηχανισμών της υπερκατασκευής δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μεγίστης
επιτρεπομένης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το πλαίσιο.
2.16.
Το αυτοκίνητο θα φέρει τον ακόλουθο βασικό εξοπλισμό:

Εφεδρικό τροχό πλήρη (ζάντα και ελαστικό)

Σειρά συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του

Ένα (1) πυροσβεστήρα , σύμφωνα με τον ΚΟΚ

Ένα (1) τρίγωνο βλαβών

Ένα (1) φαρμακείο αυτοκινήτου

Ταχογράφο

Βιβλία συντήρησης και επισκευής - πλαισίου και υπερκατασκευής .
2.17.
Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και
σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι
εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες,
φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών
με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για
νυχτερινή εργασία κ.λπ.
2.18.
Κατά τη χρονική περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας σε καμία περίπτωση
δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει ρήγμα ή να στραβώσει κατά την χρήση του, για
φορτίο ακόμα και μέχρι 20 % μεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο.
2.19.
Στη περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοιο ελάττωμα ο προμηθευτής υποχρεούται
χωρίς αντίρρηση να παραλάβει το αυτοκίνητο , να ενεργήσει για την επισκευή του
πλαισίου και κατόπιν επιθεώρησης του στο Υπουργείο συγκοινωνιών να το
παραδώσει μέσα σε δύο (2) εβδομάδες το αργότερο.
Άρθρο 3: Υπερκατασκευή – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
3.1. Η κάθε υπερκατασκευή αποτελείται από το κυρίως σώμα, την οπίσθια πόρτα και
τον ανυψωτικό μηχανισμό κάδων απορριμμάτων αλλά και πιθανό ειδικό εξοπλισμό
– όπως αυτός προδιαγράφεται στις ειδικές απαιτήσεις.
3.2. Γενικά, στα σημεία της υπερκατασκευής που αναπτύσσονται ιδιαίτερες μηχανικές
καταπονήσεις, δηλαδή αυξημένες πιέσεις και τριβές, θα πρέπει να είναι
διαμορφωμένα ή ενισχυμένα από χάλυβα ιδιαίτερης ανθεκτικότητας.
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3.3. Η υπερκατασκευή θα εδράζεται επί του φορτηγού πλαισίου, σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή του και ο τρόπος έδρασης θα προσφέρει απόσβεση
κραδασμών, ευκολία σε εργασίες συντήρησης και ασφαλή τρόπο αφαίρεσης και
επανατοποθέτησης αυτής.
3.4. Η χωρητικότητα , μετριέται σε κυβικά μέτρα (κ.μ.) και διακρίνεται στη χωρητικότητα
του κυρίως σώματος, δηλαδή τον όγκο που καταλαμβάνουν τα συμπιεσμένα
απορρίμματα, εντός του κυρίως σώματος, η οποία θα πρέπει να είναι 20,0 – 22,0
κ.μ. και στη χωρητικότητα της λεκάνης εναπόθεσης απορριμμάτων, δηλαδή του
όγκου σε νερό που θεωρητικά μπορεί να δεχθεί η λεκάνη, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των 2,0 κ.μ. .
3.5. Το κυρίως σώμα της υπερκατασκευής θα είναι εξ' ολοκλήρου μεταλλικό από
χαλυβδοέλασμα ικανού πάχους υψηλής ανθεκτικότητας στη φθορά και τη
διάβρωση, με κυρτά πλαϊνά, κλειστό και θα φέρει με άρθρωση πόρτα στο πίσω
μέρος έτσι ώστε τα απορρίμματα να είναι τελείως αθέατα.
3.6. Η εκροή των υγρών πρέπει να είναι απολύτως εξασφαλισμένη.
3.7. Εντός του σώματος και σε όλο το μήκος του, θα κινείται η μεταλλική πλάκα
εκφόρτωσης των απορριμμάτων, με ένα ισχυρό υδροστατικό κύλινδρο,
τουλάχιστον.
3.8. Επιθυμητό είναι η πλάκα αυτή, με ανάλογη χρήση, να συμβάλλει στην αύξηση της
σχέσης συμπίεσης.
3.9. Στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής και αρθρωτά επί του κυρίως σώματος,
πρέπει να βρίσκεται η οπίσθια πόρτα.
3.10.
Κατόπιν, υδραυλικής ανύψωσής της, με ζεύγος υδροστατικών κυλίνδρων,
πρέπει να επιτρέπεται η εκφόρτωση των απορριμμάτων.
3.11.
Η οπίσθια πόρτα, θα περιλαμβάνει ως κύρια συστατικά τμήματά της τη λεκάνη
εναπόθεσης απορριμμάτων και το μηχανισμό συμπίεσής των.
3.12.
Η λεκάνη εναπόθεσης των απορριμμάτων, πρέπει να βρίσκεται στο
χαμηλότερο, εσωτερικά, χώρο της οπίσθιας πόρτας.
3.13.
Στο χώρο αυτό, θα πρέπει να εκφορτώνονται τα απορρίμματα των κάδων ή
όσων συλλέγονται με τα χέρια.
3.14.
Το χείλος φόρτωσης, είναι η εξωτερική ακμή της λεκάνης εναπόθεσης των
απορριμμάτων.
3.15.
Ο μηχανισμός συμπίεσης πρέπει να φέρει υδροστατικούς κυλίνδρους και να
χρησιμοποιούνται για τη σάρωση και προώθηση των απορριμμάτων, από τη
λεκάνη εναπόθεσής των προς το εσωτερικό του κυρίως σώματος.
Η αποδεκτή σχέση συμπίεσης αξιολογείται σε κιλά ανά κυβικό μέτρο
χωρητικότητας του κυρίως σώματος ) και δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο
ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.
3.16.
Θα διαθέτει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα συστήματα:

αυτόματο, με επαναλαμβανόμενο κύκλο που διακόπτεται μόνο με εντολή
(AUTO),

αυτόματο, με απλό κύκλο που όταν ολοκληρώνεται, διακόπτεται αυτόματα
(SINGLE) και επαναλαμβάνεται κατόπιν εντολής,

χειροκίνητο, όπου ο κύκλος του μηχανισμού συμπίεσης ελέγχεται με μεμονωμένες
κινήσεις, από το χειριστή με μοχλούς ή κομβία.
3.17.
Εξωτερικά της οπίσθιας πόρτας, πρέπει να φέρει δύο (2) ανακλινόμενα αντιολισθητικά, ισχυρά σκαλοπάτια και χειρολαβές συγκράτησης.
3.18.
Στο επάνω εξωτερικό μέρος της οπίσθιας πόρτας και στο εμπρόσθιο μέρος της
υπερκατασκευής, να είναι τοποθετημένοι, αντίστοιχα, από ένας (1)
περιστρεφόμενος φάρος χρώματος πορτοκαλί ενώ στο επάνω εξωτερικό μέρος της
οπίσθιας πόρτας, ένας (1) προβολέας νυκτερινής εργασίας.
3.19.
Επίσης, στο οπίσθιο μέρος το όχημα πρέπει να φέρει ερυθρόλευκες ή ερυθρές
- κίτρινες ανακλαστικές λωρίδες.
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3.20.
Το όχημα θα προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού, τόσο για
χειρωνακτική (με τα χέρια) όσο και για μηχανική (με κάδους) αποκομιδή.
3.21.
Η υπερκατασκευή θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα ασφαλούς
λειτουργίας, τα οποία θα περιγραφούν αναλυτικά στην τεχνική προσφορά και θα
ικανοποιούν απόλυτα τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που έχει θέσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ΠΔ 57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ) σχετικά με
την ασφάλεια των μηχανών - σήμανση CE και τα πρότυπα της σειράς ΕΝ1501.
3.22.
Θα φέρει, τουλάχιστον, τον ακόλουθο εξοπλισμό:

Διάταξη άμεσης διακοπής λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης, με δύο κομβία,
αριστερά και δεξιά στο οπίσθιο πλαϊνό τμήμα της υπερκατασκευής - Emergency
stop της οποίας η ενεργοποίηση, θα επιφέρει ηχητικό σήμα εντός του θαλάμου
οδήγησης.

Διάταξη άμεσης επέμβασης απεγκλωβισμού αντικειμένων από το μηχανισμό
συμπίεσης, με κομβίο επί του πίνακα ελέγχου - Rescue switch, η ενεργοποίηση
της οποίας θα είναι εφικτή ακόμα και όταν έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη άμεσης
διακοπής.

Οι γραμμές ανύψωσης της οπίσθιας πόρτας και του ανυψωτικού μηχανισμού, θα
είναι εξοπλισμένες με βαλβίδα διακοπής ροής, που θα ενεργοποιούνται σε
περίπτωση απώλειας της υδραυλικής πίεσης.

Η γραμμή καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας θα είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα
ελέγχου ροής, για την ρύθμιση της ταχύτητας καταβίβασης, στην επιθυμητή τιμή
που ορίζεται από το πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501.

Όλες οι υδραυλικές σωληνώσεις πρέπει να φέρουν συντελεστή ασφαλείας i=4
έναντι της πίεσης λειτουργίας και να είναι ορατές για να μπορούν να ελέγχονται.

Εντός του θαλάμου οδήγησης, θα υπάρχουν χειριστήρια και ενδεικτικές λυχνίες για
το χειρισμό της οπίσθιας πόρτας και του μηχανισμού εκφόρτωσης και κλειστό
κύκλωμα τηλεόρασης για την παρακολούθηση των εργασιών φόρτωσης του
οχήματος.

Επιπρόσθετα, θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη αποτροπής πλήρους
καταβίβασης της οπίσθιας πόρτας - εφόσον χειρίζεται από το θάλαμο
οδήγησης.
3.23.
Η οπίσθια πόρτα θα σταματά σε απόσταση από τη περιοχή επαφής της με το
κυρίως σώμα και θα προβλέπεται κατάλληλη διάταξη για την ολοκλήρωση της
καταβίβασης, με χειρισμό κοντά από το σημείο επαφής του κυρίως σώματος και
της οπίσθιας πόρτας.

Μηχανική ασφαλή συγκράτηση της οπίσθιας πόρτας σε ανοικτή θέση, ώστε
να επιτρέπεται με ασφάλεια η είσοδος εντός του κυρίως σώματος ή αλλού σημείου,
για συντήρηση ή επισκευή.

Διάταξη ασφαλείας για την αποτροπή κίνησης του οχήματος, με ταχύτητα
ανώτερη της οριζόμενης στο πρότυπο της σειράς ΕΝ 1501, εφ’ όσον επί των
σκαλοπατιών της οπίσθιας πόρτας, στέκεται άνθρωπος και παράλληλα δεν θα
επιτρέπεται η οπισθοπορεία του.

Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της υπερκατασκευής, θα είναι σύμφωνη
με την ισχύουσα κάθε φορά οδηγία (2000/14/ΕΚ) και το σχετικό πρότυπο της
σειράς ΕΝ 1501.
Άρθρο 4: Ανυψωτικός μηχανισμός – Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά
4.1 Το όχημα πρέπει να φέρει στο οπίσθιο μέρος του, ανοικτού ή κλειστού τύπου,
πλήρως υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό. Όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι θα είναι
κατάλληλοι για την υποδοχή των τυποποιημένων κατά ΕΝ 840 κάδων
απορριμμάτων, πλαστικών ή μεταλλικών, χωρητικότητας από 80 έως 1300 λτρ.
Άρθρο 5: Κυκλώματα υπερκατασκευής
5.1. Το υδραυλικό κύκλωμα θα παίρνει κίνηση από το δυναμολήπτη (ΡΤΟ) του
οχήματος μέσω ισχυρής ή ισχυρών υδραυλικής-ών αντλίας-ών και θα φέρει
αυτοματισμό αποσύμπλεξης χωρίς την συνεχή καταπόνηση του δυναμολήπτη.
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5.2. Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα ανακούφισης για αποφυγή αλόγιστων
υπερφορτώσεων. Όλες οι γραμμές του ηλεκτρικού κυκλώματος να είναι
τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς και αν χρειασθεί αντικατάσταση, αυτή να
γίνεται χωρίς να χρειασθεί να ανοιχθούν τρύπες με οξυγόνο.
5.3. Επίσης θα υπάρχει εγκατεστημένος κατάλληλος εξοπλισμός (χειριστήρια – οθόνη –
πρόγραμμα) για την συνεχή επίβλεψη της λειτουργίας, την προβολή διαφόρων
δεδομένων και την διάγνωση βλαβών.
5.4. Η υπερκατασκευή θα έχει την δυνατότητα να αυξάνει τις στροφές του κινητήρα, στις
απαιτούμενες για την λειτουργία της, στην θέση «νεκρό» του κιβωτίου ταχυτήτων
και να πέφτουν μετά το τέλος της λειτουργίας της.
5.5. Όλες αυτές οι πληροφορίες και τα δεδομένα λειτουργίας, θα μεταφέρονται σε ειδική
οθόνη, εντός του θαλάμου οδήγησης.
Άρθρο 6: Πρόσθετες απαιτήσεις σε εξοπλισμό
6.1. Η σχεδίαση της υπερκατασκευής, θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα
τοποθέτησης εξοπλισμού εσωτερικής πλύσης ή/και απολύμανσης των κάδων
απορριμμάτων, χωρίς να μεταβάλλονται, οι εξωτερικές διαστάσεις της και τα ειδικά
χαρακτηριστικά που έχουν προαναφερθεί.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ
6.2. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού εσωτερικής πλύσης των κάδων απορριμμάτων,
δεν πρέπει να μεταβάλλει, τις εξωτερικές διαστάσεις της υπερκατασκευής του
απορριμματοφόρου και τη μορφή του.
Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τα ακόλουθα:
6.3. Υδατοδεξαμενή, χωρητικότητας 500 ~ 1500 λτρ., κατασκευασμένη από ανοξείδωτο
υλικό,
6.4. Εμβολοφόρα αντλία νερού, υψηλής πίεσης, με απόδοση τουλάχιστον 100 bar και
παροχή νερού τουλάχιστον 50 λτρ.α.λ
6.5. Ελαιοκινητήρα, κατάλληλο για τη μετάδοση κίνησης στην αντλία νερού, κατά
προτίμηση εμβολοφόρο,
6.6. Βαλβίδα διεύθυνσης ροής (υδραυλικό χειριστήριο με εντολή πεπειεσμένου αερα)
για την επιλογή λειτουργίας του μηχανισμού συμπίεσης ή του εξοπλισμού πλύσης
κάδων.
6.7. Μηχανισμό πλύσης κάδων, ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στο εσωτερικό της
θύρας φόρτωσης και θα φέρει:

Βραχίονα μεταλλικό που θα φέρει την κεφαλή πλύσης,

Κεφαλή πλύσης για την εσωτερική πλύση των κάδων
6.8. Ακροφύσια νερού επι της κεφαλής πλύσης, τουλάχιστον τρία (3) κατασκευασμένα
από ανοξείδωτο υλικό.
6.9. Πίνακα χειρισμού ή διακόπτες χειρισμού, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του
εξοπλισμού, με όλες τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
6.10.
Η λειτουργικότητα και ο χειρισμός του εξοπλισμού επαφίεται στη σχεδίαση του
κάθε κατασκευαστή, αρκεί να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις
απόδοσης και λειτουργικής ασφάλειας:
6.11.
O εξοπλισμός πλύσης κάδων θα τίθεται σε λειτουργία εφ’ όσον έχει τεθεί εκτός
λειτουργίας ο μηχανισμός συμπίεσης και αντίστροφα.
6.12.
Η σχεδίαση και εγκατάσταση του βραχίονα φορέα του μηχανισμού πλύσης δεν
θα επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή είτε με τα απορρίμματα, είτε με το μηχανισμό
συμπίεσης.
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6.13.
Η απόδοση του μηχανισμού σχετικά με την κατανάλωση νερού, δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 15 λτρ.α.πλυμένο κάδο (ανεξαρτήτου χωρητικότητας) και το σύνολο
των πλυμένων κάδων να είναι το ανώτερο εφικτό χωρίς αναπλήρωση της
δεξαμενής νερού.
Άρθρο 7: Τεχνική αξία (Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια)
7.1. Για την αξιολόγηση του βαθμού λειτουργικότητας και αποδοτικότητας λαμβάνονται
υπόψη ο κυβισμός και η αναλογία ισχύος ανά τόνο, το μεταξόνιο, η αναλογία
ωφέλιμου φορτίου ανά κυβικό μέτρο χωρητικότητας του κυρίως σώματος και
πιθανή επιπλέον απαίτηση σε εξοπλισμό.
7.2. Όσον αφορά την αξιολόγηση της ασφάλειας θα ληφθούν υπόψη η τήρηση
προτύπων της σειράς ΕΝ1501 και ο συντελεστής ασφαλείας των υδραυλικών
σωληνώσεων.
7.3. Στην διάθεση της επιτροπή αξιολόγησης πρέπει να δηλωθεί ότι παρέχεται δείγμα
οχήματος για την επίδειξη της λειτουργίας του προκειμένου να σχηματίσει πλήρη
εικόνα για την λειτουργία, την αποδοτικότητα και την και την ασφάλεια του
μηχανήματος, σε τόπο που θα ορισθεί από κοινού. Η δαπάνη μετακίνησης της
επιτροπής θα καλυφθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Άρθρο 8: Ποιότητα και καταλληλότητα
8.1. Στην προσφορά να περιλαμβάνονται όλες οι εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά
κατασκευής και καταλληλότητας χρήσης του οχήματος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
και Ελληνική νομοθεσία, δηλαδή έγκριση τύπου του αρμόδιου υπουργείου για την
κυκλοφορία του φορτηγού πλαισίου ή του συνόλου του οχήματος και δήλωση
συμμόρφωσης σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ( ΠΔ
57/2010 ενσωμάτωση οδηγίας 2006/42/ΕΚ ) και κατά προτίμηση με τα πρότυπα
της σειράς ΕΝ1501 της Ευρωπαϊκής επιτροπής τυποποίησης ( CEN ).
8.2. Το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου οχήματος θα εφαρμόζει σύστημα
διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασμό, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη,
πιστοποιημένο κατά ISO 9001 :2000 ή άλλο ισότιμο.
Άρθρο 9: Χρόνος και τόπος παράδοσης , εγγύηση και τεχνική υποστήριξη
9.1. Η προθεσμία παράδοσης, ορίζεται σε Τριάντα ( 30 ) ημέρες, το μέγιστο, από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, λόγω άμεσης ανάγκης, ενώ ως τόπος
παράδοσης, ορίζεται η έδρα του Δήμου.
9.2. Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
9.3. Η εγγύηση καλής λειτουργίας δώδεκα (12) μηνών, τουλάχιστον, θα ισχύει από την
ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής.
9.4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση και με δική του
φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε έως δέκα
(5~10) εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από τον Δήμο) να
αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί
βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση
καλής λειτουργίας.
9.5. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συμπεριλάβει
όλα τα απαραίτητα κατά την κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση στην
Ελληνική γλώσσα, με ιδιαίτερη μνεία για κωδικοποιημένη λίστα ανταλλακτικών και
να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το
τεχνικό προσωπικό του Δήμου (τουλάχιστον 2 άτομα) στον χειρισμό και την
συντήρηση.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ()

Συντελεστής
βαρύτητας
70%

1

Στοιχεία πλαισίου (άρθρα 2 και 7)

15

2

Στοιχεία υπερκατασκευής (άρθρα 3, 5 και 7)

15

3

Στοιχεία ανυψωτικού μηχανισμού (άρθρο 4)

10

4

Στοιχεία ειδικών απαιτήσεων (άρθρα 6 και 8)

10

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α’

50
Συντελεστής
βαρύτητας
30%

ΟΜΑΔΑ Β’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ()
1

Εγγύηση καλής λειτουργίας ( άρθρο 9 παρ. 3 )

15

2

Χρόνος παράδοσης ( άρθρο 9 παρ. 1 )

15

3

Παροχή τεχνικής υποστήριξης ( άρθρο 9 παρ. 4 )

15

4

Τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια και εκπαίδευση ( άρθρο 9 παρ. 2 και 5)

5

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α’

50

Σελίδα 27 από 27

