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Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
ΤΚ 62400

Ηµεροµηνία
: 25-05-2016
Αριθµ. Πρωτοκ. : 6972
Αριθµός µελέτης: 18/2016
Παροχή Υπηρεσιών : «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩN
(Νέα σύµβαση 2016-2017)»

Χρηµατοδότηση: ∆ηµοτικοί πόροι

Προϋπολογισµός: # 173.208,60€ # µε ΦΠΑ.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την Aποκοµιδή απορριµµάτων (Νέα
σύµβαση 2016-2017) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980 (ΦΕΚ Α’11/1980) «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού,ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3979/16-6-11 (ΦΕΚ Α’ 138/16-06-2011) περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
7. Την Κ.Υ.Α. 114218/17-11-1997 (Φ.Ε.Κ. 1016) Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών
και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
8. Την Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03(ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) Μέτρα και όροι για την ∆ιαχείριση
Στερεών Αποβλήτων
9. Το Ν. 1959/1991 «περί οδικών µεταφορών και λοιπών διατάξεων»
10. Το Ν. 1650/1986(ΦΕΚ 160/1986)για την προστασία περιβάλλοντος
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11. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα διαύγεια» (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) και την αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-72011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160
Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δηµοσίευση του (8.8.2014)
και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης.
13. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015(ΦΕΚ Α’29/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για
τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,την οργάνωση της
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», αναφορικά µε τη µετάθεση
της έναρξης ισχύος του µέρους Β του ν. 4281/2014 σχετικά µε τους κανόνες σύναψης
δηµοείων συµβάσεων έργων,προµηθειών και υπηρεσιών.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ και 1ε του Ν.3852/10 µε τις οποίες η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της
παρ. 1ε του ίδιου άρθρου µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή µπορεί να συγκροτεί
Επιτροπές από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες.
15. Την παρ. ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές".
16. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών µετά από
διαδικασίας κληρώσεως».
17. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
ΣυγχωνευσειςΝοµικών Προσώπων Και Υπηρεσιών Του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση
∆ιατάξεων Του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) Και Λοιπές Ρυθµίσεις».
18. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ
20, του Πρώτου Άρθρου του Ν.4254/2014(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
19. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-07-2010 τεύχος Α) :Ασφαλιστικό Σύστηµα και
συναφείς διατάξεις,ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22
του Ν. 4144/2013.
20. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».
21. Την µε αριθµ.πρωτ.Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α:BIKTΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
22. Την µε αριθµ. 1481/2014 Απόφαση ∆ηµάρχου, περί ορισµού αρµοδιοτήτων των Aντιδηµάρχων
και έτσι όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ.2104/2014 Α.∆.
23. Τον Κανονισµό Καθαριότητας του ∆ήµου Ηράκλειας.
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24. Το από 19-04-2016 πρωτογενές αίτηµα του τµήµατος Καθαριότητας,Ανακύκλωσης & Πολιτικής
Προστασίας.
25. Την µε αριθµ. 31/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η
πολυετής δαπάνη και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση για το έτος 2016.
26. Την µε αριθµ. 18/2016 µελέτη του τµήµατος Καθαριότητας ,Ανακύκλωσης & Πολιτικής
Προστασίας ενδεικτικού προϋπολογισµού 173.208,60 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για
την εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩN (Νέα σύµβαση 2016-2017)»
27. Την µε αριθµ. 120/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η
ανάθεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩN (Νέα σύµβαση 2016-2017)» σε τρίτο
και η εκτέλεση της µετά τη διενέργεια δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού.
28. Την µε αριθµ. 56/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η µελέτη
18/2016 και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕI
1.Ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό δαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη
αναδόχου, για την εκτέλεση της εργασίας «ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩN (Νέα σύµβαση
2016-2017)» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 173.208,60€ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης .
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή προσφοράς σε ευρώ (ενιαία τιµή
προσφοράς για το σύνολο του προϋπολογισµού), για το σύνολο των εργασιών της
δηµοπρατούµενης εργασίας .
Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζόµενων θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των εργασιών.
Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά µε ανάλογο ποσό
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής .
2.Το αντικείµενο εργασίας του αναδόχου θα περιλαµβάνει γενικά υπηρεσίες διαχείρισης
απορριµµάτων στο ∆ήµο Ηράκλειας και συγκεκριµένα στη ∆ηµοτική Ενότητα Στρυµονικού και τη
∆ηµοτική Ενότητα Ηράκλειας (εκτός από τις Τοπικές Κοινότητες Βαλτερού, Καρπερής και τον
οικισµό Ψωµοτοπίου). Οι εργασίες αναλυτικά περιλαµβάνουν:
•

Αποκοµιδή απορριµµάτων και µεταφορά τους στο χώρο απόθεσης του
ΧΥΤΑ
Παλαιοκάστρου ή σε οποιοδήποτε άλλο νόµιµο χώρο απόθεσης αποφασίσει το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, από τη ∆ηµοτική Ενότητα Στρυµονικού (που περιλαµβάνει τις Τοπικές
Κοινότητες, Στρυµονικού, Χειµάρρου, Λιβαδοχωρίου, Ζευγολατειού, Τριάδας,
Καλοκάστρου και τους οικισµούς Βαρικού και Κεφαλοχωρίου) και τη ∆ηµοτική Ενότητα
Ηράκλειας (που περιλαµβάνει τις Τοπικές Κοινότητες ∆ασοχωρίου, Λιµνοχωρίου,
Λιθοτόπου, Χρυσοχωράφων, Ποντισµένου, Κοίµησης, τη ∆ηµοτική Κοινότητα Ηράκλειας
και τον οικισµό Σιµώνα).

Ως χώρος συµβατικής εργασίας και άµεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζονται όλες οι
κατοικηµένες και µη περιοχές, τα οικοδοµικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι
που είναι αποθηκευµένα απορρίµµατα εντός ή εκτός των τυποποιηµένων κάδων απορριµµάτων
που έχουν τοποθετηθεί. Ακόµη ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πραγµατοποιεί την αποκοµιδή
των απορριµµάτων στις θέσεις που θα του υποδειχθούν και θα τοποθετηθούν από την υπηρεσία
κάδοι απορριµµάτων, είτε από οποιαδήποτε άλλα σηµεία θα του υποδείξει η υπηρεσία όπου η
τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη.
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Ο συνολικός προυπολογισµός για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό
των 173.208,60€ για τα έτη 2016-2017 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (140.820,00€ πλέον
ΦΠΑ) για χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών από την υπογραφή της σύµβασης .
Η χρηµατοδότηση της σύµβασης θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους
προϋπολογισµούς εξόδων του ∆ήµου Ηράκλειας έτων 2016 & 2017.
Ο προυπολογισµός για το έτος 2016 ανέρχεται σε 58.675,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
Ο προυπολογισµός για το έτος 2017 ανέρχεται σε 82.145,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
ύστερα από κανονική προθεσµία δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών µετά την τελευταία των
δηµοσιεύσεων κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 18 παρ.1 του Π.∆.28/80,σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην ΥΑ Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677Β’).
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης από την
∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στο
οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της.

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ
ΣΤ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
A1. Τεχνικές προδιαγραφές
H τεχνική περιγραφή και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία περιλαµβάνονται στην µε αριθµ. 18/2016
µελέτη του ∆ήµου Ηράκλειας που αποτελεί ανάποσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής.
A2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
27-05-2016

07-06-2016
Ωρα 15.00µ.µ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
KAI ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10-06-2016
ΩΡΑ15.00 µ.µ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Γίνεται δεκτή προσφορά που θα αφορά το σύνολο των εργασιών της µε αριθµ. 18/2016
µελέτης.
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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) ».
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσως µετά τη
δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα έχουν όµως τη δυνατότητα να
την υποβάλλουν µόνο µετά το πέρας της προθεσµίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή
διευκρινήσεων επί όρων της διακύρηξης, η οποία είναι το αργότερο τρεις (3) µέρες πριν την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται σε επόµενη παράγραφο.

A3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά
Α3.α. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή
αλλοδαπά), συνεταιρισµοί, ενώσεις, και κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
αποδεδειγµένα λειτουργούν νόµιµα, ασκούν αντίστοιχη επαγγελµατική δραστηριότητα µε το
αντικείµενο της δηµοπρατούµενης εργασίας και διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό αλλά και τα
τεχνικά προσόντα που αναφέρονται στην µε αριθµ. 18/2016 µελέτη του Τµήµατος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας .
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί :
Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
∆ικαίωµα συµµετοχής στη δηµοπρασία επι ποινή αποκλεισµού, έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα ή συµπράξεις ή συµπράξεις αυτών που :
• ∆ιαθέτουν (στην κυριότητά τους ή µισθωµένα) τουλάχιστον δύο (2)
απορριµµατοφόρα χωρητικότητας κατ’ελάχιστο 16 κυβικών µέτρων (κ.µ.) µε
µηχανισµό ανύψωσης κάδων 240 έως 1300lit αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
τουλάχιστον EYRO 4.
• ∆ιαθέτουν Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών
αποβλήτων
• ∆ιαθέτουν πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008
για εργασίες συλλογής και µεταφοράς µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
• ∆ιαθέτουν πιστοποιητικό ISO 14001:2004 για την εφαρµογή συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης
• ∆ιαθέτουν πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 για την ασφάλεια και υγιεινή
στην εργασία
Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό:
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.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
1. Οι οικονοµικοί φορείς , αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο
«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας»,την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής :
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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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής
∆ιεύθυνσης 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 ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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, 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 της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος , όπως αναφέρεται ανωτέρω.
•

2. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Συµπληρωµατικές πληροφορίες –διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισµού (διακήρυξη):
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριµένα µέχρι τις 04-06-2016 και
ώρα 11.00 π.µ., αυτές παρέχονται µέχρι τρεις (3) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, ήτοι µέχρι τις 07-06-2016 και ώρα 15.00µ.µ.
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο
σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε
το κείµενο των ερωτηµάτων , το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο , δεν εξετάζονται.
Α3.β. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής :
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά προσκοµίζοντας τα κατά
περίπτωση σε έντυπη µορφή (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4155/2013 του άρθρου 11της ΥΑ
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Π1/2390/13 , του άρθρου 11 του Ν. 2690/99(Α 45) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 του
Ν. 4250/2014 ) :
α) Για τους Έλληνες πολίτες:
1. Eγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός του ΦΠΑ δηλαδή ποσού (2.816,40 €) .
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) µέρες µετά τη λήξη του χρόνου της
προσφοράς δηλαδή το λιγότερο επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
που ζητά η διακήρυξη .
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου,έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου 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 αριθµ
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της
25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής δράσης αριθµ.98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συµβουλίου(EE L 358 της 31/12/1998 σελ.2)
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 της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ
L 166 της 28/6/1991 σελ.77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον
Ν.2332/1995)
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 α΄-δ’ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση
ενώ τα ε’-κ’, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι :
• φυσικά πρόσωπα
• οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.
• διαχειριστές Ε.Π.Ε.
• Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του
Εάν από υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο
καταδικάστηκε ο ενδιαφερόµενος,υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
στην οποία αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η Επιτροπή διαγωνισµού µπορεί σε
κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφα των
καταδικαστικών αποφάσεων.
3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτουν ότι:
i) ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση
ii) ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας,
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό
και τους ίδιους ως εξής:
• τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
• οι οµµόρυθµες εταιρείες (ΟΕ) όλων των µελών και του προσωπικού
• οι ετερόρρυθµες εταιρείες(ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού
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•
•

οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού
οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου , ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και του
προσωπικού

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτουν ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας) ως εξής :
• τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
• οι οµµόρυθµες εταιρείες (ΟΕ) όλων των µελών και του προσωπικού
• οι ετερόρρυθµες εταιρείες(ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού
• οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού
• οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου, ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και του
προσωπικού
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υποβαλλόµενη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα του αρµόδιου φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ). Εφόσον η κατάσταση προσωπικού
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την ΥΑ 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα
προσκοµίζεται αντίγραφο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθµός πρωτοκόλου, η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής και θα υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης
προσωπικού αυτό θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4.
6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού (πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας).
7. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε πιστοποίηση της εγγραφή τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα, που θα είναι σε ισχύ και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες (6) πριν από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:
i)∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
ii)Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ.
iii)Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους από οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆.ή άλλο νοµικό
πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
iv Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµέρα διενέργειας του
∆ιαγωνισµού.
v) Ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό
εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ότι το απασχολούµενο προσωπικό και ενδεχοµένως
το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται νόµιµα και µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Επιπρόσθετα στην Υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα παρακάτω ζητούµενα στοιχεία
σύµφωνα µε το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010:
α) Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην εργασία β) Οι ηµέρες και ώρες
εργασίας γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι δ) Το
ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των
εργαζοµένων ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην Υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
10. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 οτι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που
αφορούν στην εκτέλεση της δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν
προβλήµατα και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αποδεχόµενοι
πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και σύµφωνα
πάντοτε µε την οικονοµική τους προσφορά .
11.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι σε περίπτωση βλάβης του απαιτούµενου τεχνικού
εξοπλισµού
θα διαθέσουν άµεσα εφεδρικά οχήµατα ίδιου τύπου και σε περίπτωση µη
προσέλευσης του αρχικού προσωπικού για διάφορους λόγους (π.χ. κανονικής άδειας ή ασθένειας
κ.α.)θα αντικατασταθούν άµεσα από ανάλογο προσωπικό.
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12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκοµίσει εντός δέκα
(10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισµενος προς τρίτους
και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση των
εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης µε υπαιτιότητά του.
β) Οι αλλοδαποί:
1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ,όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του κειµένου
α) για τους Ελληνες πολίτες (2.816,40€)
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
i) ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείρηση ,πτωχευτικό συµβιβασµό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
ii) ∆εν τελούν υπό διδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλης ανάλογης διαδικασίας .
Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού.
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς
προσωπικό και τους ίδιους ως εξής:
• τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
• οι οµµόρυθµες εταιρείες (ΟΕ) όλων των µελών και του προσωπικού
• οι ετερόρρυθµες εταιρείες (ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού
• οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού
• οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου, ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και του
προσωπικού
5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτουν ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας) ως εξής :
• τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν
• οι οµµόρυθµες εταιρείες (ΟΕ) όλων των µελών και του προσωπικού
• οι ετερόρρυθµες εταιρείες(ΕΕ) µόνο των οµόρρυθµων µελών και του προσωπικού
• οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) των διαχειριστών και του προσωπικού
• οι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) του Προέδρου, ∆ιευθύνοντα Συµβούλου και του
προσωπικού
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υποβαλλόµενη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα του αρµόδιου φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ). Εφόσον η κατάσταση προσωπικού
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την Υ.Α. 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα
προσκοµίζεται αντίγραφο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθµός πρωτοκόλου, η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής και θα υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης
προσωπικού αυτό θα αναφέρεται στην Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4.
6. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
(πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας).
7. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
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8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: i)δεν υφίστανται νοµικοί
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, ii)ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από
διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ, iii)ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους
από οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆.ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
iv)ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού.
v)ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό
εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ότι το απασχολούµενο προσωπικό και ενδεχοµένως
το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται νόµιµα και µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Επιπρόσθετα στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα κάτωθι ζητούµενα στοιχεία από το
άρθρο 68 του Ν. 3863/2010:
α) Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην εργασία β) Οι ηµέρες και ώρες
εργασίας γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι δ) Το
ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των
εργαζοµένων ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
10. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 οτι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που
αφορούν στην εκτέλεση της δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν
προβλήµατα και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αποδεχόµενοι
πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και σύµφωνα
πάντοτε µε την οικονοµική τους προσφορά .
11.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι σε περίπτωση βλάβης του απαιτούµενου τεχνικού
εξοπλισµού
θα διαθέσουν άµεσα εφεδρικά οχήµατα ίδιου τύπου και σε περίπτωση µη
προσέλευσης του αρχικού προσωπικού για διάφορους λόγους (π.χ. κανονικής άδειας ή ασθένειας
κ.α.) θα αντικατασταθούν άµεσα από ανάλογο προσωπικό.
12.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκοµίσει εντός δέκα
(10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισµενος προς τρίτους
και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση των
εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης µε υπαιτιότητά του.
Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφραση στην Ελληνική.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
1.Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) Έλληνες πολίτες και (β) αλλοδαποί .
Από το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής θα πρέπει να προκύπτει ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου και ο
διευθύνων σύµβουλός του ή ο διαχειριστής του δεν έχει καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πρίν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2.Το ΦΕΚ ή καταστατικό σύστασης, εκπροσώπησης και οι τύχον τροποποιήσεις τους ή ισοδύναµα
έγγραφα για αλλοδαπές εταιρίες.
3.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.
4.Για Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.-Αστικές Εταιρείες Γενικό πιστοποιητικό µεταβολών κ.λ.π. στοιχείων από
την Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. του Επιµελητηρίου όπως και το τελευταίο καταστατικό από την Υπηρεσία
Γ.Ε.Μ.Η. Για τις ΕΠΕ που οι εκπρόσωποι τους ορίζονται από τη συνεδρίαση των εταίρων,
αντίγραφο των σχετικών πρακτικών υπογεγραµµένα από τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύµβουλο
ή το ΦΕΚ όπου δηµοσιεύονται.
5.Πιστοποιητικό εκπροσώπησης απο 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
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περιπτώσεις των ΕΠΕ που αναφέρουµε παραπάνω). Σε αντίθετη περίπτωση στο πιστοποιητικό
αυτό αναφέρονται οι αριθµοί των πράξεων µεταβολών.
6.Για ανώνυµες εταιρίες Α.Ε, Ε.Π.Ε. ή συνεταιρισµούς που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό
µε εκπρόσωπο τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα
προσκοµίσει πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας ή του συνεταιρισµού όπου θα
εγκρίνεται η συµµετοχή στον συγκεκριµένο διαγωνισµό και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρίας
ή του συνεταιρισµού.
7.Για Ο.Ε.,Ε.Ε.,ΙΚΕ, κ.λ.π. που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, αυτός
που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς, θα προσκοµίσει καταστατικό σύστασης ή
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ευθέως ότι είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός
του.
δ) Οι συνεταιρισµοί, ενώσεις , κοινοπραξίες:
1.Η Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του κειµένου
α) για τους Έλληνες πολίτες (2.816,40€).
2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, για κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή στην κοινοπραξία (δεν απαιτείται για τα µέλη συνεταιρισµών), από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (δεν απαιτείται για
ενώσεις ή κοινοπραξίες)
4.Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου προκειµένου περί συνεταιρισµού ή ένωσης ή κοινοπραξίας για κάθε µέλος
της ένωσης ήτης κοινοπραξίας από τα οποία να προκύπτουν ότι:
i) ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση
ii) ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης διαδικασίας,
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό
και τους ίδιους .
6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να
προκύπτουν ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας) .
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υποβαλλόµενη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα του αρµόδιου φορέα (Επιθεώρηση εργασίας ή ΙΚΑ). Εφόσον η κατάσταση προσωπικού
υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την Υ.Α. 5072/6/2013(ΦΕΚ 449Β), όπως αυτή ισχύει, θα
προσκοµίζεται αντίγραφο στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθµός πρωτοκόλου, η ηµεροµηνία
ηλεκτρονικής υποβολής και θα υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας. Σε περίπτωση µη απασχόλησης
προσωπικού αυτό θα αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5.
7. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
(πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας).
8. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε πιστοποίηση της εγγραφή τους για το
συγκεκριµένο επάγγελµα, που θα είναι σε ισχύ και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, για κάθε µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας (δεν
απαιτείται για τα µέλη συνεταιρισµών).
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι: i)δεν υφίστανται νοµικοί
περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης, ii)ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από
διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ.iii)ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση σε βάρος τους
από οιοδήποτε Ν.Π.∆.∆.ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
iv)ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού.
v)ότι αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό
εφόσον τους ζητηθεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού.
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10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για το ότι το απασχολούµενο προσωπικό και ενδεχοµένως
το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχολείται νόµιµα και µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Επιπρόσθετα στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται τα ζητούµενα στοιχεία από το άρθρο 68
του Ν. 3863/2010:
α) Ο αριθµός των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στην εργασία β) Οι ηµέρες και ώρες
εργασίας γ) Η συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι δ) Το
ύψος του προϋπολογιζόµενου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των
εργαζοµένων ε)Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτεται αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην
οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόµενοι.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 οτι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που
αφορούν στην εκτέλεση της δηµοπρατούµενης εργασίας, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν
προβλήµατα και ότι αναλαµβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση της εργασίας αποδεχόµενοι
πλήρως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών συµβατικών τευχών και σύµφωνα
πάντοτε µε την οικονοµική τους προσφορά .
12.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι σε περίπτωση βλάβης του απαιτούµενου τεχνικού
εξοπλισµού
θα διαθέσουν άµεσα εφεδρικά οχήµατα ίδιου τύπου και σε περίπτωση µη
προσέλευσης του αρχικού προσωπικού για διάφορους λόγους (π.χ. κανονικής άδειας ή ασθένειας
κ.α.) θα αντικατασταθούν άµεσα από ανάλογο προσωπικό.
13. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι θα προσκοµίσει εντός δέκα
(10) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισµενος προς τρίτους
και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζηµιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση των
εργασιών που αφορούν το αντικείµενο της σύµβασης µε υπαιτιότητά του.
Σε περιπτώσεις διαγωνιζόµενων κοινοπραξιών (κοινή προσφορά) όπου απαιτείται Υπεύθυνη
∆ήλωση θα πρέπει να την υποβάλλουν για καθένα από τα µέλη τους.
Θα υποβάλλουν επιπρόσθετα Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται ότι :
1. µε την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος ευθύνεται αλληλέγυα και εις ολόκληρον.
Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
2. σε περίπτωση που της ανατεθεί η εκτέλεση της εργασίας οφείλει να περιβληθεί ορισµένη νοµική
µορφή.
- Για ενώσεις ή κοινοπραξίες που θα συµµετάσχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο τους,
αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του, θα προσκοµίσει
συµβολαιογραφικό έγγραφο διορισµού του ως εκπροσώπου της ένωσης ή της κοινοπραξίας
προκειµένου αυτή (η ένωση ή κοινοπραξία) να συµµετάσχει στον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Τα κοινοπρατούντα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής
τους (ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για κοινοπρακτούντα νοµικά πρόσωπα µε µορφή
Α.Ε. και ΕΠΕ, καταστατικό και έγγραφες τροποποιήσεις για κοινοπρατούντα νοµικά πρόσωπα µε
µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.,ταυτότητα για κοινοπρατούτα φυσικά πρόσωπα,στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα πουέχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την
εταιρεία και τα έγγραφα της νοµοµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των κοινοπρατούντων νοµικών προσώπων ).
-Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν από κοινού σε προσφορά που θα υποβληθεί
υποχρεούνται, εφόσον αυτή επιλεγεί ως οικονοµικότερη, να συστήσουν κοινοπραξία σύµφωνα µε
την ελληνική νοµοθεσία.
Γενικές ∆ιευκρινίσεις
-Οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά ηµεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα) θα προσκοµίσουν την ταυτότητά
τους ή οποιαδήποτε άλλα νόµιµα στοιχεία και έγγραφα την πιστοποιούν.
- Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
µαζί µε την προσφορά τους στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που
έχουν το δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την εταιρεία ή τα φυσικά πρόσωπα που
εκπροσωπούν και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αυτών.
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- Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί,στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1) εταιρείες.
-Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την
εσωτερική νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση για την έκδοση κάποιων εκ
των ανωτέρω πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναµία έκδοσης, τότε ο συµµετέχων πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να καταθέσει συµπληρωµατικά µαζί µε το πιστοποιητικό που δηλώνεται η αδυναµία
της δικαστικής ή διοικητικής αρχής ένορκη βεβαίωση και για όσους δεν προβλέπεται από το νόµο
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται : α) η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των
ανωτέρω πιστοποιητικών και β) θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο κατά περίπτωση,του
πιστοποιητικού για το οποίο υπάρχει αδυναµία να εκδοθεί.
- Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται αµέσως µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτηµα προς τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να
προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος έκαστου των
υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή µέσα σε
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υποβολή του αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της
προθεσµίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη σύµβασης.
Για το χρονικό διάστηµα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής
Υπηρεσιών Καθαρισµού ή και /Φύλαξης οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή και
/φύλαξης προσκοµίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου αυτών ενώπιον
συµβολαιογράφου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίµου για παραβιάσεις
της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής σοβαρότητας».
-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 (εφόσον απαιτείται) και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική γλώσσα.
-Όλοι οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό θα υποβάλλουν επίσης µαζί µε την
προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα παρακάτω:
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1589/86 συνοδευόµενη από Αναλυτικό Πίνακα του απαιτούµενου
µηχανολογικού εξοπλισµού(και του εφεδρικού) που θα διατεθεί για την εκτέλεση της συγκεκριµένης
εργασίας µε ακριβή στοιχεία αναφορικά µε το είδος, το πλήθος, τον αριθµό πλαισίου, τα βασικά
τεχνικά στοιχεία τους (χωρητικότητα κ.λ.π.) η άλλο κατάλληλο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει
τα ανωτέρω και στην οποία θα αναλαµβάνει την ευθύνη και θα βεβαιώνει ότι το σύνολο των
οχηµάτων θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EYRO 4 και ότι εφόσον κηρυχτεί
ανάδοχος, τα οχήµατα που προσφέρονται ως εξοπλισµός θα διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες
κυκλοφορίας,εξοφληµένα τέλη ,ασφάλεια και τεχνικά δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ κατά την ηµεροµηνία
έναρξης των εργασιών.
2.Την απαιτούµενη Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς, µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
3.Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης της τελευταίας πενταετίας που θα αποδεικνύουν την εκτέλεση
αντίστοιχων εργασιών αποκοµιδής απορριµµάτων από ΟΤΑ ή Ν.Π.∆.∆. ποσού τουλάχιστον ίσο µε
το ποσό του προϋπολογισµού της συγκεκριµένης δηµοπρατούµενης εργασίας.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει ακόµη να διαθέτουν επί ποινή αποκλεισµού τα δικαιολογητικά για την
απόδειξη του 100% του συνόλου του εξοπλισµού που διαθέτουν κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής
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του διαγωνισµού και συγκεκριµένα για τουλάχιστον δύο (2) Απορριµµατοφόρα ελάχιστης
χωρητικότητας 16m3 µε µηχανισµό ανύψωσης κάδων 240 έως 1300lit τουλάχιστον EYRO 4.
Τα αναγραφόµενα στην προηγούµενη παράγραφο θα αποδεικνύονται µε :
i) Βιβλιάρια µεταβολών κατοχής και κυριότητας των οχηµάτων
ii)Σε περίπτωση µίσθωσης του απαιτούµενου τεχνικού εξοπλισµού θα προσκοµιστούν
επιπλέον ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης των οχηµάτων µεταξύ του συµµετέχοντος και του
ιδιοκτήτη τα οποία θα ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση
αυτής.
iii)Βεβαίωση από πιστοποιηµένο φορέα ή από την αντιπροσωπεία των οχηµάτων ή από το
εργοστάσιο κατασκευής των οχηµάτων που να αποδεικνύει ότι τα οχήµατα που θα διαθέσει ο
ανάδοχος για την εκτέλεση της εργασίας θα είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον
EURO 4.
Οφείλουν επίσης επί ποινή αποκλεισµού να προσκοµίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς
απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας που διαθέτει.
i. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σε ισχύ για τη διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από
διαπιστευµένο φορέα για τους ∆ιαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για
τους ∆ιαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει το πλαίσιο δηµοπρατούµενων
εργασιών.
ii. Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 σε ισχύ για την εφαρµογή συστήµατος περιβαλλοντικής
διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα για τους ∆ιαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση
στην Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους ∆ιαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει
το πλαίσιο δηµοπρατούµενων εργασιών.
iii. Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 σε ισχύ για την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, το
οποίο έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα για τους ∆ιαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση στην
Ελλάδα ή αντίστοιχο για τους ∆ιαγωνιζόµενους µε εγκατάσταση στην αλλοδαπή και καλύπτει το
πλαίσιο δηµοπρατούµενων εργασιών.
(Τα πιστοποιητικά των περιπτώσεων i, ii και iii θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους
φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
(ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ∆ιαπίστευση και
µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής).
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και συµπληρωµατικά στo Π.∆.
28/80 (ΦΕΚ Α’11 Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως).

1

1

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση
του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμωςτη δυνατότητα να την υποβάλλουν μόνο με το πέρας
της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης , η οποία είναι το
αργότερο (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών . Επισημαίνεται ότι οι
συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.
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2. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 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.
2.(α) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και την τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο
(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
(i) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε την
παρ.Α3(β) 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή .
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής , πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς .2
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση
του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις
εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών .
(ii) Τεχνική προσφορά
2

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των
τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη
διαδικασία του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα από αυτά
που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν προσκομίσθηκαν, τότε η
αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της
προθεσμίας που θα του ορισθεί.
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Στον (υπο) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά
τα κάτωθι:
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 απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος , ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική
του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά). Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά
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
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
2.(β) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα .
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 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 .
Στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει επι ποινή αποκλεισµού να αναγράφεται το τελικό
προσφερόµενο ποσό ολογράφως και αριθµητικώς.
Η ολόγραφη αναγραφή του προσφερόµενου ποσού υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής.
Πέραν της ως άνω υποβολής ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά» επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης οµοίως και επί ποινή
αποκλεισµού ψηφιακά υπογεγραµµένο και σε µορφή αρχείου pdf το έντυπο προσφοράς του
Παραρτήµατος 1 της παρούσας διακήρυξης.
Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου και
να υπογράφεται ψηφιακά από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών (φυσικό πρόσωπο)
β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και
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γ) σε περίπτωση κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται από όλα τα
µέλη, είτε από τον ορισθέντα κοινό τους εκπρόσωπο.
Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν σε επεξεργάσιµη µορφή word
από το σύστηµα.
3. Χρόνος ισχύος προσφορών
3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για έξι (6) µήνες από την
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Η οικονοµική προσφορά θα
πρέπει να καλύπτει το σύνολο εργασιών της µε αριθµ. 18/2016 µελέτης που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
3.2 ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θα παρουσιάζουν
επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της διακήρυξης.
3.3 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεπόµενου χρόνου ή από
την οποία δε προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997
και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση.
Οι εγγυήσεις πρέπει να συντάσσονται σύµφωνα µε την κατευθυντήρια οδηγία 12 (Απόφαση
290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων).
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον έξι (6) µηνών
και τριάντα (30) ηµερών όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο Α3.β της ενότητας Α της
παρούσας. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή
/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός
ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, µπορεί να είναι συνταγµένη σε µία
από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από
επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης
διατύπωσης. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες στον διαγωνισµό, δεν
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για την υπογραφή της σύµβασης.
-Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε
αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια
της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης.
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
- Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλής εκτέλεσης κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης και πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 παρ. β’ του Ν.
4281/2014(ΦΕΚ 160Α) .
-Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας και ύστερα
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 16-06-2016 και ώρα 10.00 π.µ.
µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται απόσφραγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων
στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών .
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.3 Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη
ηµεροµηνία για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. απεργία υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα
τρείς µέρες µετά την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο
διαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην
περίπτωση αυτή ο ∆ήµος Ηράκλειας ενηµερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόµενους για την
αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται
και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται.
∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων 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.

3

Αυτό εναλλακτικά μπορεί να γίνει : Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω του
συστήματος. Προκειμένου δε να λάβουν γνώση του περιεχομένου των προσφορών που υποβλήθηκαν στο
διαγωνισμό, η υπηρεσία θα τους ειδοποιήσει σχετικά για το χρόνο και τον χώρο που θα πρέπει να προσέλθουν για
το σκοπό αυτό
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Συγκεκριµένα αρχικά η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού:
α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή:
• την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά”
• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης
• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκοµιστούν στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου του ∆ήµου
β) συντάσσει Πρακτικό στο οποίο καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού
(υπο)φακέλου, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους
όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι
αποκλειόµενοι από το διαγωνισµό καθώς και οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των αποκλειοµένων.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.∆., µε συνηµµένο το Πρακτικό,
µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν
(ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική
αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή
∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονοµικών
προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού,
α) ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος καθώς και του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των
διαγωνιζόµενων
β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονοµικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονοµικές
προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά).
Αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δηµόσια
κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπιν προσκλήσεως των ∆ιαγωνιζοµένων που
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που
να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.∆., µε συνηµµένο το Πρακτικό
ελέγχου οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά
στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και
την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω
ανακοίνωσης.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα πρακτικά για το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας, η οποία εγκρίνει
το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον µειοδότη.
Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα
έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου,
η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση)
εγκρίνει το αποτέλεσµα. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις,
ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.
Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης αποτελέσµατος κοινοποιείται ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος στους διαγωνιζόµενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές
και στον µειοδότη.
Ενστάσεις – Προσφυγές
Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν µέρος
στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν.
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Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 20 του Π.∆. 28/80 µέσω του συστήµατος και συγκεκριµένα µέχρι και την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού
πρακτικού σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω. .
Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και υποβάλλονται µέσω του συστήµατος
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε
περίπτωση που το εν’ λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή ο οικονοµικός φορέας το
υποβάλλει και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής µε ταχυδροµείο ως ηµεροµηνία αποστολής
λογίζεται η ηµεροµηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδροµείου.
Σε κάθε περίπτωση η ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης είναι η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής εκτός εάν υπάρχει περίπτωση διάστασης µεταξύ του κειµένου της ένστασης,όπως αυτή
έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και της ένστασης όπως έχει προσκοµισθεί από τον οικονοµικό φορέα,
οπότε ως ηµεροµηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού.Ηίδια ως άνω επιτροπή (Οικονοµική),αποφασίζει και για την κατακύρωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
Το πρακτικό της Ε.∆. µετά της σχετικής απόφασης του αρµοδίου οργάνου, λαµβανοµένης εντός
10ηµερου από της λήξεως της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων,υποβάλλονται στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ,προς έγκρισή τους είναι δε αµέσως εκτελεστή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET του
Υπουργείου Οικονοµικών.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής
απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε
φορά αυτά ισχύουν.
Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
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.
Ακύρωση – Επανάληψη
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας µπορεί να ακυρωθεί :
1. για παρατυπία κατά την διεξαγωγή, εφόσον εκ της παράτυπου διεξαγωγής επηρεάζεται το
αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.
2. εάν αποδεδειγµένως προκύπτει ότι υπήρξε συνεννόηση ή συµπαιγνία των διαγωνιζόµενων. Σε
αυτή τη περίπτωση η επιτροπή διαγωνισµού εκθέτει µε λεπτοµέρεια στο πρακτικό τα
διατρέξαντα όπως αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της καθώς και τη γνώµη της.
Επανάληψη του διαγωνισµού επιτρέπεται µόνο µετά την κατά την προηγούµενη παράγραφο
περίπτωση ακύρωσης ή µη έγκρισής του. Επίσης λόγω ασύµφορου αποτελέσµατος
κρινόµενου τούτου µετά από απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση µαταίωσης
του διαγωνισµού οι συµµετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για
οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισµού µε νέους όρους εξολοκλήρου
ή εν µέρει, η δηµοπρασία θεωρείται αρχική και όχι επαναληπτική.
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∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
∆ιαδικασία ανάδειξης µειοδότη-κατακύρωση
Η οριστική κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης για έγκριση.
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόµενους των
οποίων ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές και στον µειοδότη, στον οποίο αποστέλλεται
συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης. Ο µειοδότης υποχρεούται να
προσκοµίσει και την απαιτούµενη εγγυητική καλής εκτέλεσης.
Σύναψη και υπογραφή της σύµβασης.
-Η σύµβαση συνάπτεται µε την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο.
- Σύµφωνα µε το άρθρου 26 του Π.∆. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η
εργασία, έχει την υποχρέωση σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την
ηµεροµηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. Ο
ανάδοχος οφείλει, προσερχόµενος για την υπογραφή της σύµβασης, να προσκοµίσει και την
απαιτούµενη εγγύηση για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η
ανακοίνωση, δεν εµφανισθεί κατά τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως του
∆ηµοτικού Συµβουλίου
Μη εµφάνιση του µειοδότη συνιστά και η µη εµπρόθεσµη προσκόµιση της απαιτούµενης για την
υπογραφή της σύµβασης εγγύησης.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, η κατατιθέµενη εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
αντικαθίσταται µε εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η
σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου
κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω
στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου και για τον ανάδοχο από
τον ίδιο ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε
όρου της διακήρυξης, της µελέτης, της προσφοράς ή του συµφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση
η εγγύηση καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου λόγω ποινικής
ρήτρας. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείµενο ή στοιχείο
προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την
ερµηνεία των όρων αυτής. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συµβατικό
όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση
των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης.
Έκπτωτος
Για οποιαδήποτε αµέλεια του αναδόχου σχετικά µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν
εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.∆.28/80. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον
προµηθευτή έκπτωτο µε όλες τις σχετικές συνέπειες σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Π.∆. 28/80.
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Γλώσσα ∆ιαδικασίας
-Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας,θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
νόµιµη ελληνική µετάφραση.
-Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές Επιχειρήσεις και που θα
κατατεθούν από τους διαγωνιζόµενους στην παρούσα διαδικασία, επί ποινή απαραδέκτου, θα είναι
νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας της διαγωνιζόµενης, είτε µε την
επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που
κυρώθηκε µε το Ν.1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εν λόγω
εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρµόδιο
προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή
τέτοια υπηρεσία.
-Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ. Πιστοποιητικά ISO) οφείλουν να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τυχόν τεχνικά φυλλάδια.
Ε. ΧΡΟΝΟΣ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ-

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

–ΤΡΟΠΟΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, να προβεί στην άµεση έναρξη εκτέλεσης της εργασίας µε τον ανάλογο εξόπλισµο και
προσωπικό αφού προηγουµένως υποβάλλει στην υπηρεσία του ∆ήµουτα παρακάτω :
α) Αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση της
εργασίας
β) Φωτοαντίγραφα των ασφαλίστρων των οχηµάτων σε ισχύ
γ) Αποδείξεις καταβολής-εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας των οχηµάτων σε ισχύ
δ) ∆ελτία τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχηµάτων σε ισχύ
ε)Αντίγραφα των αδειών οδήγησης των οδηγών των οχηµάτων που θα χρησιµοποιήσει
Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης της εργασίας πέραν της ανωτέρω προθεσµίας,
και µετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήµατος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται
έκπτωτος και εφαρµόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας.
Η συµβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.
Τρόπος πληρωµής
Στο τέλος κάθε µήνα, ύστερα από τη σύνταξη και υπογραφή από την επιτροπή της Βεβαίωσης
Καλής Εκτέλεσης για τις εργασίες που έγιναν στο διάστηµα αυτό, θα εκδίδεται το αντίστοιχο
τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα δροµολογείται η πληρωµή του ανάδοχου.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα σε βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Η Οικονοµική Επιτροπή έχει το δικαίωµα αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι συµφωνηθέντες όροι
να κηρύξει µε απόφασή της έκπτωτο τον ανάδοχο και να διενεργήσει νέα σε βάρος του
δηµοπρασία καθώς επίσης το δικαίωµα της κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του
∆ήµου.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ και των τελών
εναπόθεσης του ΧΥΤΑ µε τα οποία βαρύνεται ο ∆ήµος .
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∆ιάφορες ρυθµίσεις
-Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην περίπτωση
κατάθεσης µιας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µιας έγκυρης
προσφοράς στη διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού.
-∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς
εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη.
-Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας αποτελεί η µε αριθµ. 18/2016 µελέτη, η οποία θεωρείται ότι
την έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν πλήρως οι διαγωνιζόµενοι κατά την σύνταξη και
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους.
ΣΤ. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
1.Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισµού θα αναρτηθούν στη ιστοσελίδα του
∆ήµου www.dimosiraklias.gr και στη ∆ιαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr.
2.Περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος
Ηράκλειας.
3.Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί σε µία(1)εβδοµαδιαία νοµαρχιακή, δύο (2)
ηµερήσιες νοµαρχιακές, µία (1) ηµερήσια µεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων, µία (1)
ηµερήσια οικονοµική αλλά και στο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης (ΦΕΚ).
4.Η Περίληψη διακήρηξης θα αποσταλεί στο Τεχνικό Επιµελητήριο Σερρών
5.Από την δηµοσίευση του Ν.3801/2009,(4-9-2009) οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης , τα
κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε
κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή ή τους προµηθευτές που ανακηρύχθηκε/αν ανάδοχος/οι µε
την διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Σε περίπτωση απευθείας
ανάθεσης, για προµήθειες και εργασίες των ΟΤΑ, κατόπιν προκληθείσης άγονης επαναληπτικής
δηµοπρασίας (διαγωνισµού), τα σχετικά έξοδα δηµοσιεύσεων, κηρυκείων κλπ βαρύνουν τον
αναθέτοντα ΟΤΑ και όχι τον κατ’ανάθεση ανάδοχο (σχετική η µε αριθµ.ΓνΝΣΚ 156/2000).
Ο Αντιδήµαρχος

Πατούσης Ιερουσαλήµ
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Παράρτηµα 1: Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την υπ’αριθµ. 6972/25-05-2016 διακήρυξη του ∆ήµου Ηράκλειας µε τίτλο:
Αποκοµιδή Απορριµµάτων (Νέα σύµβαση 2016-2017) συνολικού προϋπολογισµού
140.820, 00 € πλέον ΦΠΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Επιχείρηση :
Έδρα :
∆ιεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
(€)

ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΩΝ (αριθµητικώς)
12

ΦΠΑ (23%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ηµεροµηνία…………………
Ο Προσφέρων

(σφραγίδα, υπογραφή
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ΣΥΝΟΛΟ
(ολογράφως)

