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                                                                       ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 01-10-2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ.   16974  

Ταχ. 
Διεύθυνση:

32009 Σχηματάρι

Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Τηλ. : 2262 3 51143
Τελεφαχ : 22623 51117
Email:                  mkanavaki@gmail.com

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ.       4 5 4    / 2 0 1   5
ΘΕΜΑ :  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ     ΕΤΟΥΣ 2015»_

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1-
2-95)
2)  Τις  διατάξεις  των  άρθρων  3  παρ.  10  και  23  παρ.4,5,6  του
ΕΚΠΟΤΑ, (ΦΕΚ Β’ 185/23-03-93)
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος
B)
4)  Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Τανάγρας   στον  οποίο
προβλέπεται συνολική πίστωση 27.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.,  για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΑ   ΕΤΟΥΣ 2015».
5) Την αριθμ. 610/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την
οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού  26.998,50  ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.  και
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές με την ανωτέρω  απόφαση της
οικονομικής επιτροπής .
6)  Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο
θέμα ειδών.

7) Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με  σφραγισμένες  προσφορές
και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την
προμήθεια  χορτοκοπτικού  βραχίονα,  με  προϋπολογισμό  €
26.998,50 συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. (23%) σύμφωνα
με τη μελέτη που αποτελείται  κατά σειρά ισχύος από:
1. Την παρούσα διακήρυξη, 
2. Την τεχνική έκθεση
3. Τις τεχνικές προδιαγραφές
4. Την προμέτρηση  -  ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. Την συγγραφή υποχρεώσεων  

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρεται αναλυτικά στον

ενδεικτικό  προϋπολογισμό  και  στην  Τεχνική  Έκθεση-Τεχνικές
Προδιαγραφές της μελέτης της υπηρεσίας και  αφορά στην προμήθεια
μίας  εξάρτησης  χορτοκοπτικού  βραχίονα,  που  θα  τοποθετηθεί  στο
εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος πολλαπλών χρήσεων RAM EUROPE
τύπου  ΑΜΒΙΕΝΤΕ  που  διαθέτει  ο  Δήμος  Τανάγρας  και  πρέπει  να
συνεργάζεται  πλήρως  με  αυτό.  Σκοπός  της  προμήθειας  είναι  να
χρησιμοποιηθεί  σε  εργασίες  πυροπροστασίας  και  συγκεκριμένα  την
κοπή,  τεμάχιση  και  κονιορτιοποίηση  της  ανεπιθύμητης  αυτοφυούς
βλάστησης κλπ, σε διάφορες περιοχές του Δήμου όπως πχ. στην άκρη
των  δρόμων,  προκειμένου  να  ελαχιστοποιηθεί  η  πιθανότητα
πρόκλησης πυρκαγιών.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται  στο ποσόν
των  21.950,00   € πλέον  του  Φ.Π.Α.  (23%)  ήτοι  συνολικά
26.998,50 € με ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει την  εγγεγραμμένη  πίστωση
του  προϋπολογισμού  του  έτους  2015  του  Δήμου  Τανάγρας  και
συγκεκριμένα τον κατώτερο κωδικό εξόδων: 

Κ.Α. Περιγραφή Κ.Α. Πιστώσεις 2015
02.20.7131.0

8
Προμήθεια χορτοκοπτικού

βραχίονα
27.000,00 €
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ΑΡΘΡΟ 3ο

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο  διαγωνισμός  θα  γίνει  στο  Δημαρχείο  Τανάγρας  (Παμ.

Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας Τ.Κ. : 32009 Αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, την
12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα  Δευτέρα και από ώρα  10:00 έως
10.30.

 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ακυρωθεί ή  κριθεί άγονος θα
επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την  19η του μηνός  Οκτωβρίου 2015
ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από
ώρα 10:00 έως 10.30

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1)  Οι  προσφορές  πρέπει  να  κατατεθούν  από  τους
διαγωνιζόμενους μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα
και  από  ώρα  10.00  πμ.  έως  10.30  πμ.,  ή  να  αποσταλούν
ταχυδρομικά  στην  Ταχ/κή   Δ/νση  ΔΗΜΟΣ  ΤΑΝΑΓΡΑΣ  Παμ.
Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας Τ.Κ. : 32009

2) Σε περίπτωση που οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδρομικά,
η προθεσμία λήγει  την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού. 

Οι προσφορές που δεν αποστέλλονται ταχυδρομικά κατατίθενται
αυτοπροσώπως  από  τους  διαγωνιζομένους,  σύμφωνα  και  με  τα
κατωτέρω οριζόμενα,  στην  επιτροπή διαγωνισμού από  ώρα 10.00
πμ.  έως 10.30 πμ.,  μετά το πέρας της οποίας λήγει  η προθεσμία
κατάθεσης των προσφορών. 

3)  Οι  εκπρόθεσμες  προσφορές  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγισθούν.  Καμιά προσφορά δεν γίνεται  δεκτή εκτός εάν η
επίδοση των προσφορών συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή και  μετά  την
ώρα αυτή.
 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή 

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα
του  Δήμου  Τανάγρας  www.tanagra.gr.  Γενικές  πληροφορίες
παρέχονται  και  από την Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης &
Συντήρησης  Πρασίνου  /  Τμήμα  Συντήρησης  Πρασίνου,  τηλέφωνο
2262351100, φαξ  2262351117
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ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά  και νομικά

πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και  οι ενώσεις προμηθευτών
και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με
το αντικείμενο της προμήθειας

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
α) Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα:  
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση

αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι αφ΄ ενός ως προς
τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης και  αφετέρου  ως  προς  τις  φορολογικές  τους
υποχρεώσεις  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του
διαγωνισμού.

2) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:   
1)Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι,

ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές για κοινωνική
ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους,  περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς
καταλόγους.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον μεταφράζονται εις την Ελληνική
γλώσσα στο εξωτερικό από αρμόδια Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (π.χ
Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για
να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.

γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν
δικαιολογητικά  όλα  τα  παραπάνω  έγγραφα  καθώς  και  τα
νομιμοποιητικά  τους  έγγραφα,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται
παρακάτω. 

Εκτός  των  προαναφερομένων  κατά  περίπτωση
δικαιολογητικών  όλοι  οι  συμμετέχοντες  οφείλουν  να
υποβάλουν:

8) Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
9) Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 9 (της παρούσας διακήρυξης.
10) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα
αναφέρει  ότι  ο  συμμετέχων  έλαβε  γνώση  των  όρων  της
παρούσας  της  μελέτης  της  υπηρεσίας  και  ειδικότερα  των
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τεχνικών  προδιαγραφών   του  υπό  προμήθεια  είδους   και
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
11) Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης
του   προσφερόμενου   είδους  ,  το  εργοστάσιο  στο  οποίο
κατασκευάζεται και τον τόπο εγκατάστασής του 
12) Υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8  του Ν.  1599/86  στην
οποία θα δηλώνεται ότι:
 Δεν  υπάρχουν  νομικοί  περιορισμοί  λειτουργίας  της

επιχείρησης
 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του

Δημοσίου ή Ο.Τ.Α
 Δεν  έχουν  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και
τέλος

 Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των
συμβατικών της 

      υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει
προς το Δημόσιο Τομέα

Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν τα ζητούμενα
τεχνικά στοιχεία από την Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης της υπηρεσίας. Πιο συγκεκριμένα: 

Η εξάρτηση θα τοποθετείται στο εμπρόσθιο τμήμα του οχήματος
πολλαπλών χρήσεων RAM EUROPE τύπου AMBIENTE που διαθέτει ο
Δήμος και θα συνεργάζεται πλήρως με αυτό. Για τον λόγο  αυτό  με
την  προσφορά  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  βεβαίωση,  τόσο  του
κατασκευαστή του οχήματος ΑΜΒΙΕΝΤΕ, όσο και του κατασκευαστή
του χορτοκοπτικού βραχίονα ότι  αυτός τοποθετείται,  λειτουργεί  και
συνεργάζεται πλήρως με το όχημα του Δήμου.  

Με την προσφορά να γίνεται αναλυτική περιγραφή και να δοθούν
τα  τεχνικά  στοιχεία  των  διαφόρων  εξαρτήσεων  που  μπορούν  να
προσαρμοστούν  στην  θέση  της  χορτοκοπτικής  κεφαλή (όπως
εξάρτηση  καθαρισμού  τάφρων,  εξάρτηση  καθαρισμού  στηθαίων
ασφαλείας, δίσκο κοπής χόρτων κλπ.). 

Στον βραχίονα θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες ασφαλιστικές
διατάξεις, όπως έναντι πρόσκρουσης σε εμπόδια, υπερφόρτωσης κλπ,
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.  Με την
προσφορά να περιγράφονται αναλυτικά οι διατάξεις αυτές. 

Με την προσφορά να γίνεται πλήρης ανάλυση της εξάρτησης του
χορτοκοπτικού  βραχίονα,  της  προσαρμογής  του  στο  όχημα,  της
λειτουργίας του, των δυνατοτήτων του και να δοθούν στοιχεία σχετικά
με τις διαστάσεις, το βάρος του κλπ.

Επίσης, για το κάθε προσφερόμενο είδος ο διαγωνιζόμενος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει προσπέκτους – τεχνικό φυλλάδιο του
κατασκευαστή, σφραγισμένο από τον διαγωνιζόμενο.
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Οι  ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να υποβάλουν προσφορά
για το σύνολο των υπό προμήθεια  ειδών. Δεν γίνονται δεκτές
προσφορές για τα επιμέρους είδη    

Ο  συμμετέχων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης της
υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή
αλλά απορρίπτεται  ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της διακήρυξης.

Οι  διαγωνιζόμενοι,  εφόσον είναι  φυσικά πρόσωπα, παρίστανται
αυτοπροσώπως,  ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.
Εφόσον  είναι  προσωπικές  εταιρείες,  ή  Μον.  ΕΠΕ  ή  Ε.Π.Ε.,
εκπροσωπούνται  από  το  διαχειριστή  τους  ή  από  άλλο  νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η
εξουσιοδότηση  θεωρείται  νόμιμη,  όταν  η  υπογραφή  του
εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Οι  Ο.Ε.,  Ε.Ε.   Ε.Π.Ε  και  Μον.  ΕΠΕ  οφείλουν  να  καταθέσουν
πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις,
νομίμως  δημοσιευμένες,  όπως  αυτές  θα  εμφαίνονται  στο
προσκομιζόμενο πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου
της έδρας του Νομικού Προσώπου, εκδόσεως τριμήνου τουλάχιστον
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ώστε να είναι
δυνατός  ο  έλεγχος της  χρονικής  διάρκειας  και  της  εκπροσώπησης.
Επιπλέον,  το  καταστατικό  και  τυχόν  τροποποιήσεις   των  Ε.Π.Ε.και
Μον. Ε.Π.Ε   θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών  Φ.Ε.Κ.

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική
διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης
του παρόντα διαγωνισμού εφόσον απαιτείται, μαζί με το Φ.Ε.Κ. που
έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης
της Α.Ε.  με όλα τα συμβόλαια με τις  τυχόν τροποποιήσεις  που θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νομίμως δημοσιευμένα.

Οι  προσφορές  των  κοινοπραξιών  κατατίθενται  από  όλα  τα
κοινοπρακτούντα  μέλη  αυτοπροσώπως  ή  από  κοινό  εκπρόσωπο
διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να
εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή
κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για
δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζομένη εταιρεία ή
είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί
να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος
της εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι
που  μισθοδοτούνται  ή  αμείβονται  με  οποιοδήποτε  τρόπο  από  την
εταιρεία αυτή.

Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με
εκπροσώπους  τους  υποβάλλουν,  μαζί  με  την  προσφορά,  βεβαίωση
εκπροσώπησης,  βεβαιουμένου  του  γνήσιου  της  υπογραφής  του
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εκπροσωπούμενου  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  ή
συμβολαιογράφο.

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, 
Επίσης  όλα  τα προσκομιζόμενα  δικαιολογητικά πρέπει  να είναι

πρωτότυπα  ή  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  αυτών  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζομένου αποδεικνύει ότι
αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές
συνθήκες προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για
χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη
της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το
1%  της  καθαρής  προϋπολογισθείσης  αξίας  του   υπό  προμήθεια
είδους  χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 219,51 €. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν.
4281/2014).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον
μήνα  από  τη  λήξη  του  χρόνου  ισχύος  των  προσφορών.  Για  την
εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής
είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει
το   2%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  του  είδους  που  θα
προμηθεύσει,  χωρίς  Φ.Π.Α.  Το  περιεχόμενο  της  εγγύησης
διαμορφώνεται  κατά  τον  τρόπο  που  ορίζει  η  παράγραφος  2  του
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ 

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο
η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή
των ειδών.
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ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΌΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι  προσφορές  θα  δοθούν  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  ο
οποίος  θα  φέρει  εξωτερικά  τις  κάτωθι  ενδείξεις  που  πρέπει  να
αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.
 Η επωνυμία του συμμετέχοντος. 
 Ο  τίτλος  της  προμηθείας,  ο  αριθμός  μελέτης  και  η

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορές  που  υποβάλλονται  ανοικτές,  δεν  γίνονται  δεκτές.

Μέσα στον  κυρίως  φάκελο  της  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα
σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α.  Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα
ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η  πρωτότυπη  εγγύηση  συμμετοχής
καθώς και η τεχνική προσφορά – τεχνικές προδιαγραφές. 

Για  το   προσφερόμενο  είδος  ο  διαγωνιζόμενος  είναι
υποχρεωμένος να προσκομίσει προσπέκτους – τεχνικό φυλλάδιο του
κατασκευαστή, σφραγισμένο από τον διαγωνιζόμενο.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση
σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή
λειτουργικά  χαρακτηριστικά  απορρίπτονται  και  δεν  αξιολογούνται.
Ομοίως  απορρίπτονται  προσφορές  με  ελλιπή  ή  ασαφή  τεχνική
προσφορά.

β.  Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε
χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος
οικονομικής προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 

Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,
προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν υπάρχει  στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε
αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι μετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιμή  μονάδος 
στις τιμές του  προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας.

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αξία των ειδών κλπ,
τη μεταφορά και την παράδοσή τους στην έδρα των Δ.Ε. 

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την
Επιτροπή  ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών,  με  τη  σειρά  που
επιδόθηκαν.

Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος,  μονογράφονται  δε  και
σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά
και  η  τεχνική προσφορά κατά φύλλο.  Ο φάκελος  της  οικονομικής
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προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται
από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή
την πρόσκληση.

Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η  Επιτροπή  αφού  ελέγξει  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  των

διαγωνιζομένων αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες και τους καλεί να
παραλάβουν  τους  σφραγισμένους  φακέλους  και  την  εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια
Προσφορές  που  δεν  θα  έχουν  την  υπογραφή  του

συμμετέχοντος  ή  δεν  θα  είναι  σύμφωνες  με  τους  όρους  της
διακήρυξης απορρίπτονται.

Αυτοί  που  δικαιούνται  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία
αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.

Η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών  γίνεται  μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των
λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται,
αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους.

Η κατακύρωση τελικά  γίνεται  στον  προμηθευτή  του  οποίου  η
προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές
προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή.

  ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η κατακύρωση του  διαγωνισμού θα  γίνει  με  το  κριτήριο  της
χαμηλότερης  προσφοράς όπως καθορίζεται  από  το  άρθρο  20  του
ΕΚΠΟΤΑ

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη
χαμηλότερη  τιμή,  εφόσον  έχει  προσκομίσει  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ο  ανακηρυχθείς  προμηθευτής  υποχρεούται  να  υπογράψει  τη
σχετική  σύμβαση σε  προθεσμία  όχι  μικρότερη των πέντε  (5)  ούτε
μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της
ανακοίνωσης  ανάθεση,  προσκομίζοντας  και  την  προβλεπόμενη
εγγύηση  καλής  εκτέλεσης.  Με  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης
στον  προμηθευτή  η  σύμβαση  θεωρείται  ως  συναφθείσα,  το  δε
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
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ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε  (3) τρεις

μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα παράτασης
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Για την παράδοση θα ενημερώνεται η
Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης)
.  Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.   Ο
τόπος  παράδοσης  είναι  το  παλαιό  Δημαρχείο  Σχηματαρίου  στο
Σχηματάρι.

Η προσωρινή παραλαβή του υπό προμήθεια είδους  ενεργείται
από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την
παραλαβή  διαπιστωθεί  απόκλιση  από  τις  συμβατικές  τεχνικές
προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής προτείνει την αποκατάσταση
του συγκεκριμένου είδους.  Εάν  ο  προμηθευτής  δεν  συμμορφωθεί
προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που
η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση
αυτών,  σε βάρος και  για λογαριασμό του αναδόχου και  κατά τον
προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας του υπό προμήθεια είδους  θα γίνεται για
το  100%  της  αξίας  του  και  αφού  υπογραφούν  τα  σχετικά
πρωτόκολλα ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής από τις  αρμόδιες
Επιτροπές. 

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για (3) τρεις μήνες από την

υπογραφή της σύμβασης και με δικαίωμα παράτασης εάν αυτό κριθεί
απαραίτητο. 

             
ΑΡΘΡΟ 16ο

(ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)
Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

 
ΑΡΘΡΟ 17ο

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο  ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  όλους  τους  φόρους,  τέλη,

κρατήσεις  που  ισχύουν  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του
διαγωνισμού,  πλην  Φ.Π.Α.  Επίσης  επιβαρύνεται  με  το  κόστος
δημοσίευσης  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  και  τυχόν
επαναληπτικής. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
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