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ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΗ: 610
Απφ ην πξαθηηθφ 35εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Σαλάγξαο.
Πεξίιεςε
«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ
έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ
δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνύ βξαρίνλα».
ην ρεκαηάξη ηελ 30ε ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα
10:00 κ.κ., ζην ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 16537/25-9-2015 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο (Γεκάξρνπ Σαλάγξαο).
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζχλνιν επηά κειψλ
παξφληα ήηαλ έμη κέιε:
Παξφληεο
1.- Πεξγάιηαο Βαζίιεηνο (Πξφεδξνο)
2.- Γθίλεο Ισάλλεο
3.- Καλέιινο Αληψληνο
4.- Κφθθαιεο Γεψξγηνο
5.- Κνπξνπηφο Μηραήι
6.- Υξήζηνπ Γεψξγηνο

Απφληεο
1. Αλαζηαζίνπ Ισάλλεο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε θ. Πίθνπ Δπαγγειία, ππάιιεινο
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (2ν) ζέκα εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
εμαηηίαο ηνπ επείγνληνο, εμέζεζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή φηη:
Σν Σκήκα πληήξεζε Πξαζίλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο & πληήξεζεο Πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο ζπλέηαμε ηελ απφ
15/09/2015 ηερληθή έθζεζε, ε νπνία αθνξά ηελ κίαο εμάξηεζεο ρνξηνθνπηηθνχ
βξαρίνλα, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ νρήκαηνο πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ RAM EUROPE ηχπνπ ΑΜΒΙΔΝΣΔ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Σαλάγξαο
θαη πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε απηφ. θνπφο ηεο πξνκήζεηαο είλαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξγαζίεο ππξνπξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θνπή,
ηεκάρηζε θαη θνληνξηηνπνίεζε ηεο αλεπηζχκεηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο θιπ, ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ φπσο πρ. ζηελ άθξε ησλ δξφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ππξθαγηψλ.
Η αλσηέξσ πξνκήζεηα εληάζζεηαη ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο αξηζκνχο
ηνπ αξρείνπ εηδψλ ηνπ Δ.Π.Π:
CPV: 16310000-1 – Υνξηνθνπηηθέο κεραλέο
πκπιεξσκαηηθφο θσδηθφο : FB08-8 - Γηα ππξνπξνζηαζία
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Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο εθηηκάηαη ζην πνζφ ησλ
26.998,50 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί
απφ πηζηψζεηο γηα θάιπςε δξάζεσλ ππξνπξνζηαζίαο απφ ηνπ Γήκνπ
Σαλάγξαο.
Σα ειάρηζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην
πξνζθεξφκελν εμάξηεκα, ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζην φρεκα πνιιαπιψλ
ρξήζεσλ RAM EUROPE ηχπνπ AMBIENTE ηνπ Γήκνπ καο θαη πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε απηφ, έρνπλ σο εμήο:
1. ΔΞΑΡΣΗΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ ΥΟΡΣΟΚΟΠΣΙΚΟΤ ΒΡΑΥΙΟΝΑ
Πξννξηζκφο ηεο ππφ πξνκήζεηα εμάξηεζεο ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα είλαη
ε ρξήζε ηεο ζε εξγαζίεο ππξνπξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ε θνπή, ηεκάρηζε
θαη θνληνξηνπνίεζε ηεο αλεπηζχκεηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο θιπ, ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ φπσο π.ρ. ζηελ άθξε ησλ δξφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ππξθαγηψλ.
Η εμάξηεζε ζα ηνπνζεηείηαη ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ νρήκαηνο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ RAM EUROPE ηχπνπ AMBIENTE πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο
θαη ζα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κε ηελ πξνζθνξά ζα
πξέπεη λα ππνβιεζεί βεβαίσζε, ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο
ΑΜΒΙΔΝΣΔ, φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα φηη
απηφο ηνπνζεηείηαη, ιεηηνπξγεί θαη ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ην φρεκα ηνπ
Γήκνπ.
πγθεθξηκέλα ε εμάξηεζε ζα ηνπνζεηείηαη ζηελ εκπξφζζηα βάζε
πξνζαξκνγήο παξειθνκέλσλ, πνπ δηαζέηεη ην φρεκα θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα
θέξεη θαηάιιειε βάζε ηαρείαο ζχλδεζεο – απνζχλδεζεο.
Η εμάξηεζε ηνπ βξαρίνλα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ράιπβα πςειήο
πνηφηεηαο θαη αληνρήο θαη ζα εξγάδεηαη πξνο ηελ δεμηά πιεπξά ηνπ νρήκαηνο.
Ο βξαρίνλαο ζα απνηειείηαη απφ δχν αξζξσηά ηκήκαηα θαη έλα ηειεζθνπηθφ
γηα θαιχηεξα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Οη θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα ζα γίλνληαη
κέζσ ησλ πδξαπιηθψλ θπθισκάησλ ηνπ νρήκαηνο, κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ
ηαρπζπλδέζκσλ, θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο
κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζηεξίνπ ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε επθνιφρξεζηε γηα ηνλ
ρεηξηζηή.
ην άθξν ηνπ βξαρίνλα ζα πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή βάζε έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα δέρεηαη, εθηφο απφ ηελ ρνξηνθνπηηθή θεθαιή θαη δηάθνξεο άιιεο
εμαξηήζεηο γηα ρνξηνθνπή φπσο εμάξηεζε θαζαξηζκνχ ηάθξσλ, εμάξηεζε
θαζαξηζκνχ ζηεζαίσλ αζθαιείαο, δίζθν θνπήο ρφξησλ θιπ.
Με ηελ πξνζθνξά λα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη λα δνζνχλ ηα
ηερληθά ζηνηρεία ησλ δηαθφξσλ εμαξηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηελ ζέζε ηεο ρνξηνθνπηηθήο θεθαιήο.
ηνλ βξαρίνλα ζα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο,
φπσο έλαληη πξφζθξνπζεο ζε εκπφδηα, ππεξθφξησζεο θιπ, έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο.
Με ηελ πξνζθνξά λα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαηάμεηο απηέο.
Η έθηαζε εξγαζίαο ηνπ βξαρίνλα απφ ην θέληξν ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη
λα είλαη πάλσ απφ 5.5m, φπσο επίζεο θαη ην χςνο εξγαζίαο, ελψ ν βξαρίνλαο
ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε εηδηθή βάζε, κε δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο θαηά 120ν
πεξίπνπ.
Η ρνξηνθνπηηθή θεθαιή ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιειν αλζεθηηθφ
πιαίζην θαηαζθεπαζκέλν απφ ραιχβδηλεο ιακαξίλεο, έηζη ψζηε λα
αληαπνθξίλεηαη πιήξσο θαη ρσξίο θζνξέο ζηηο εξγαζίεο θνπήο, φπνπ ππάξρεη
κεγάιε θαηαπφλεζε. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο
θαηάιιεινο ξφηνξαο κε δηπιή θνξά πεξηζηξνθήο. Δπάλσ ζην ξφηνξα ζα είλαη
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ηνπνζεηεκέλα αλά ηαθηά δηαζηήκαηα ζεηξέο απφ θνπηηθά καραίξηα. Σα θνπηηθά
καραίξηα ζα είλαη ηζρπξήο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, ελψ ε ζχλδεζε ηνπο κε
ηνλ ξφηνξα ζα γίλεηαη κε θαηάιιεινπο ζπλδέζκνπο. Δπίζεο ε ρνξηνθνπηηθή
θεθαιή ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ αληηκεηψπηζε μέλσλ ζσκάησλ
πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ ζην έδαθνο θαηά ηελ θνπή φπσο ζίδεξα, πέηξεο
θιπ.
Σν πιάηνο θνπήο ηεο ρνξηνθνπηηθήο θεθαιήο ζα είλαη 1.2m θαη ζα θέξεη
δηαζέηεη δηάθνξεο πξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή
θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ρνξηνθνπηηθήο θεθαιήο, φπσο αζθαιηζηηθή
δηάηαμε έλαληη ηεο εθηφμεπζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ρνξηνθνπήο
(πξνθπιαθηήξεο) γηα ηελ κέγηζηε πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ ρεηξηζηή αιιά
θαη ησλ δηεξρνκέλσλ, αζθαιηζηηθή δηάηαμε γηα ηελ απηφκαηε παχζε ηεο
ρνξηνθνπηηθήο θεθαιήο ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, θαζψο θαη εηδηθή βαιβίδα
αλαθνχθηζεο ηεο πίεζεο ζε πεξηπηψζεηο ππεξθφξησζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θνπήο.
Με ηελ πξνζθνξά λα γίλεηαη πιήξεο αλάιπζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ
ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα, ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζην φρεκα, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη λα δνζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο, ην
βάξνο ηνπ θιπ.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ – 87Α/7-6-2010), ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο αλήθεη ε έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
ηνλ Κ.Α. 02.20.7131.08 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Σαλάγξαο έρεη εγγξαθεί ζπλνιηθή πίζησζε πνζνχ 27.000,00 €. Η δηαζέζηκε
πίζησζε πνπ ππάξρεη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 27.000,00 € πξννξηζκέλε γηα
πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα.
Παξαθαιψ λα ιεθζεί απφθαζε γηα ηελ:
1. Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα.
2. Έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνχ 26.998,50 €, ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.20.7131.08 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνύ
βξαρίνλα».
3. Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνχ
βξαρίνλα.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππ’ όςε:
1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. δ, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ –
87Α/7-6-2010)
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξ. ε, ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ –
87Α/7-6-2010)
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 12 ηνπ Ν. 2286/95 πεξί «Πξνκεζεηψλ
Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ 19/01.02.95
ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ)
5. Σελ κε αξηζκφ 11389/93 απφθαζε ηνπ ΤΠ. Δ. Πεξί ΔΚΠΟΣΑ
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ).
7. Σν Π.Γ 60/2007 «Πξνζαξκνγή ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε Οδεγία
2004/18/ΔΚ».
8. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3306/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010)
«Δμαίξεζε πξνκεζεηψλ απφ ηελ έληαμε ζην Δ.Π.Π.» .
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9. Σελ Τπνπξγηθή απφθαζε Π1 3305/2010 (ΦΔΚ 1789Β/12-11-2010)
«θαζνξηζκφο εηήζηαο ζπλνιηθήο δαπάλεο ησλ πξνκεζεηψλ θαηά θσδηθφ
είδνπο απηψλ γηα ηηο νπνίεο ε ζχλαςε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ
δηελεξγείηαη α) κε πξφρεηξν δηαγσληζκφ ή β) απεπζείαο αλάζεζε.
10. Σελ Κ.Τ.Α 27319/02 (ΦΔΚ 945Β) «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3
ηνπ άξζ. 13 ηνπ Ν. 2503/97»
11. Η αξηζ. 35130/739/9-8-2010 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πεξί
αλαπξνζαξκνγήο ησλ πνζψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4281/8-8-2014 «Καλφλεο ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ».
13. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζέκα
εηδψλ.
14. Σηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
πξνκήζεηα.
15. Σελ εηδηθή δηαζέζηκε πίζησζε πνζνχ 27.000,00 €, πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ
Κ.Α. 02.20.7131.08 ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015, γηα πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνχ
βξαρίνλα.
16. Σελ ππ’ αξηζκ. 500/2015 Γέζκεπζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο.
Απνθαζίδεη

νκόθσλα

1. Δγθξίλεη ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 500/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο.
3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνχ 26.998,50 €, ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 02.20.7131.08 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνύ βξαρίνλα» ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015.
4. Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ επηινγή
αλαδφρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα θαη ζπληάζζεη ηνπο
φξνπο δηαθήξπμεο σο θαησηέξσ.
Π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η
Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα
ρνξηνθνπηηθνύ
βξαρίνλα,
κε
πξνϋπνινγηζκό
€
26.998,50
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%) ζχκθσλα κε ηε κειέηε πνπ
απνηειείηαη θαηά ζεηξά ηζρχνο απφ:
1. Σελ παξνχζα δηαθήξπμε,
2. Σελ ηερληθή έθζεζε
3. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
4. Σελ πξνκέηξεζε - ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
5. Σελ ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ

ΑΡΘΡΟ 1ν
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Σν είδνο πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Γήκνο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
κειέηεο ηεο ππεξεζίαο θαη
αθνξά ζηελ πξνκήζεηα κίαο εμάξηεζεο
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ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ νρήκαηνο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ RAM EUROPE ηχπνπ ΑΜΒΙΔΝΣΔ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο
Σαλάγξαο θαη πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε απηφ. θνπφο ηεο πξνκήζεηαο
είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε εξγαζίεο ππξνπξνζηαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θνπή,
ηεκάρηζε θαη θνληνξηηνπνίεζε ηεο αλεπηζχκεηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο θιπ, ζε
δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ φπσο πρ. ζηελ άθξε ησλ δξφκσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ππξθαγηψλ.
ΑΡΘΡΟ 2ν
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Ο ζπλνιηθφο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ
21.950,00 € πιένλ ηνπ Φ.Π.Α. (23%) ήηνη ζπλνιηθά 26.998,50 € κε ΦΠΑ.
Η αλσηέξσ πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2015 ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ
θαηψηεξν θσδηθφ εμφδσλ:
Κ.Α.
02.20.7131.08

Πεξηγξαθή Κ.Α.
Πξνκήζεηα ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα

Πηζηψζεηο 2015
27.000,00 €

ΑΡΘΡΟ 3ν
ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Σαλάγξαο (Πακ. Σαμηαξρψλ 1,
ρεκαηάξη Βνησηίαο Σ.Κ. : 32009 Αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) ελψπηνλ
ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ, ηελ 12ε Οθησβξίνπ 2015, εκέξα
Γεπηέξα θαη απφ ψξα 10:00 έσο 10.30.
ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο αθπξσζεί ή θξηζεί άγνλνο ζα
επαλαιεθζεί ζηνλ ίδην ηφπν ηελ 19ε ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2015 εκέξα
Γεπηέξα θαη κε ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ απφ ψξα 10:00 έσο
10.30
ΑΡΘΡΟ 4ν
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο κέρξη
ηελ 12ε Οθησβξίνπ 2015, εκέξα Γεπηέξα θαη απφ ψξα 10.00 πκ. έσο 10.30
πκ., ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ζηελ Σαρ/θή Γ/λζε ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ
Πακ. Σαμηαξρψλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο Σ.Κ. : 32009
2) ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, ε
πξνζεζκία ιήγεη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Οη πξνζθνξέο πνπ δελ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά θαηαηίζεληαη
απηνπξνζψπσο απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο, ζχκθσλα θαη κε ηα θαησηέξσ
νξηδφκελα, ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ απφ ψξα 10.00 πκ. έσο 10.30 πκ., κεηά
ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
3) Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ.
Κακηά πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή εθηφο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξψλ
ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ψξα απηή.
ΑΡΘΡΟ 5ν
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή
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ΑΡΘΡΟ 6ν
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ
Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε
πξφζβαζε ζηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ επηζθεπηφκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ Σαλάγξαο www.tanagra.gr. Γεληθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη απφ
ηελ Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο & πληήξεζεο Πξαζίλνπ / Σκήκα
πληήξεζεο Πξαζίλνπ, ηειέθσλν 2262351100, θαμ 2262351117
ΑΡΘΡΟ 7ν
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα
εκεδαπά ή αιινδαπά θαζψο θαη νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί
πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο
πξνκήζεηαο
Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ είλαη ηα εμήο:
α) Ηκεδαπά θπζηθά πξόζσπα:
1) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη αθ΄ ελφο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη αθεηέξνπ σο πξνο
ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
2) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν ζα
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, ή βεβαίσζε
άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή ή αξρή ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ έμη κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
β) Αιινδαπά θπζηθά πξόζσπα:
1)Πηζηνπνηεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη, σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο γηα θνηλσληθή αζθάιηζε θαη σο πξνο
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο
2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, πεξί εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξώα ηνπ νηθείνπ
επηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδύλακνπο επαγγεικαηηθνύο θαηαιόγνπο.
Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα εθφζνλ κεηαθξάδνληαη εηο ηελ Διιεληθή γιψζζα ζην
εμσηεξηθφ απφ αξκφδηα Αιινδαπή ή Διιεληθή Αξρή (π.ρ Πξνμελείν) νθείινπλ λα
θέξνπλ ηε ζθξαγίδα ηεο Υάγεο (apostyle) γηα λα είλαη απνδεθηά σο έγθπξα.
γ) Σα Ννκηθά Πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά θαηαζέηνπλ ζαλ
δηθαηνινγεηηθά φια ηα παξαπάλσ έγγξαθα θαζψο θαη ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο
έγγξαθα, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ.
Δθηόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθώλ όινη
νη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ:
1. Νφκηκε εμνπζηνδφηεζε πξνο ηνλ εγρεηξίδνληα ηελ πξνζθνξά κε
ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα αξρή.
2. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 9 (ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 πνπ ζα αλαθέξεη φηη
ν ζπκκεηέρσλ έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ηεο κειέηεο ηεο
ππεξεζίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ππφ
πξνκήζεηα είδνπο θαη απνδέρεηαη απηνχο αλεπηθχιαθηα.
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4. Τπεχζπλε Γήισζε πνπ ζα αλαθέξεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ
πξνζθεξφκελνπ είδνπο , ην εξγνζηάζην ζην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη θαη ηνλ
ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπ
5. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη φηη:
 Γελ ππάξρνπλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
 Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ ηνπ
Γεκνζίνπ ή Ο.Σ.Α
 Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
 Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη ηέινο
 Όηη ε επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην
Γεκφζην Σνκέα
Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα δεηνχκελα ηερληθά
ζηνηρεία απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο ηεο
ππεξεζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Η εμάξηεζε ζα ηνπνζεηείηαη ζην εκπξφζζην ηκήκα ηνπ νρήκαηνο
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ RAM EUROPE ηχπνπ AMBIENTE πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο
θαη ζα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κε ηελ πξνζθνξά ζα
πξέπεη λα ππνβιεζεί βεβαίσζε, ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νρήκαηνο
ΑΜΒΙΔΝΣΔ, φζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα φηη απηφο
ηνπνζεηείηαη, ιεηηνπξγεί θαη ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ην φρεκα ηνπ Γήκνπ.
Με ηελ πξνζθνξά λα γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαη λα δνζνχλ ηα
ηερληθά ζηνηρεία ησλ δηαθφξσλ εμαξηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ
ζηελ ζέζε ηεο ρνξηνθνπηηθήο θεθαιή (φπσο εμάξηεζε θαζαξηζκνχ ηάθξσλ,
εμάξηεζε θαζαξηζκνχ ζηεζαίσλ αζθαιείαο, δίζθν θνπήο ρφξησλ θιπ.).
ηνλ βξαρίνλα ζα ππάξρνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο,
φπσο έλαληη πξφζθξνπζεο ζε εκπφδηα, ππεξθφξησζεο θιπ, έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Με ηελ πξνζθνξά λα
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δηαηάμεηο απηέο.
Με ηελ πξνζθνξά λα γίλεηαη πιήξεο αλάιπζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ
ρνξηνθνπηηθνχ βξαρίνλα, ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζην φρεκα, ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ,
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θαη λα δνζνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δηαζηάζεηο, ην βάξνο
ηνπ θιπ.
Δπίζεο, γηα ην θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ν δηαγσληδφκελνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη πξνζπέθηνπο – ηερληθφ θπιιάδην ηνπ
θαηαζθεπαζηή, ζθξαγηζκέλν απφ ηνλ δηαγσληδφκελν.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν
ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ. Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηα επηκέξνπο
είδε
Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο
ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο ηεο ππεξεζίαο. Μεηά ηελ θαηάζεζε
ηεο πξνζθνξάο δε γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε
ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο.
Οη δηαγσληδφκελνη, εθφζνλ είλαη θπζηθά πξφζσπα, παξίζηαληαη
απηνπξνζψπσο, ή κε ην λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο. Δθφζνλ είλαη
πξνζσπηθέο εηαηξείεο, ή Μνλ. ΔΠΔ ή Δ.Π.Δ., εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή
ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. Οη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη
απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
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πξφζσπν. Η εμνπζηνδφηεζε ζεσξείηαη λφκηκε, φηαλ ε ππνγξαθή ηνπ
εμνπζηνδνηνχληνο έρεη ζεσξεζεί απφ αξκφδηα Γεκφζηα Αξρή.
Οη Ο.Δ., Δ.Δ. Δ.Π.Δ θαη Μνλ. ΔΠΔ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ πξσηφηππν ή
επηθπξσκέλν θαηαζηαηηθφ κε ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο, λνκίκσο δεκνζηεπκέλεο,
φπσο απηέο ζα εκθαίλνληαη ζην πξνζθνκηδφκελν πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ
αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, εθδφζεσο ηξηκήλνπ
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ψζηε λα
είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ηεο εθπξνζψπεζεο. Δπηπιένλ,
ην θαηαζηαηηθφ θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ησλ Δ.Π.Δ.θαη Μνλ. Δ.Π.Δ
ζα
ζπλνδεχνληαη απφ αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ Φ.Δ.Κ.
Οη Α.Δ. νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ α) ην πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπ, ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζφζνλ θαη ηελ εληνιή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ παξφληα
δηαγσληζκνχ εθφζνλ απαηηείηαη, καδί κε ην Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη απηφ δεκνζηεπζεί θαη
β) αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζχζηαζεο ηεο Α.Δ. κε φια ηα ζπκβφιαηα κε ηηο
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αληίζηνηρα Φ.Δ.Κ. λνκίκσο
δεκνζηεπκέλα.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ θαηαηίζεληαη απφ φια ηα θνηλνπξαθηνχληα
κέιε απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν δηνξηζκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη ζηελ ίδηα δεκνπξαζία
πεξηζζφηεξεο απφ κία εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηέρεη
(μερσξηζηά) θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ απηφο πνπ εθπξνζσπεί δηαγσληδνκέλε
εηαηξεία ή είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηέηνηαο εηαηξείαο. Γελ κπνξεί
λα ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ππάιιεινο ηεο εηαηξείαο
ε νπνία ιακβάλεη κέξνο ζε απηή, ή εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ κηζζνδνηνχληαη ή
ακείβνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ εηαηξεία απηή.
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξνζψπνπο ηνπο
ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, βεβαηνπκέλνπ ηνπ
γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή
δηνηθεηηθή αξρή ή ζπκβνιαηνγξάθν.
εκεηψλεηαη φηη φιεο νη αλαθεξφκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο ηνπ Ν. 1599/86,
πξέπεη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη λα ππνγξάθνληαη:
1.
απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ, ή
2.
φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο,
Δπίζεο φια ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα
ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014.
Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ απνδεηθλχεη φηη απηφο έιαβε
ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο γεληθέο ζπλζήθεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 8ν
ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα 90 εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΑΡΘΡΟ 9ν
ΔΓΓΤΗΔΙ
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππέξ
ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 1% ηεο θαζαξήο
πξνυπνινγηζζείζεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ρσξίο Φ.Π.Α. ήηνη 219,51
€. (άξζξν 157 παξ. 1α ηνπ Ν. 4281/2014).
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Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 2% ηεο
ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ είδνπο πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ρσξίο Φ.Π.Α. Σν
πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε
παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ
Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν ε
εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο αθνχ έρεη γίλεη ε νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ.
ΑΡΘΡΟ 10ν
ΣΡΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Οη πξνζθνξέο ζα δνζνχλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα
θέξεη εμσηεξηθά ηηο θάησζη ελδείμεηο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
Η θξάζε ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ.
Η επσλπκία ηνπ ζπκκεηέρνληνο.
Ο ηίηινο ηεο πξνκεζείαο, ν αξηζκφο κειέηεο θαη ε εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Μέζα ζηνλ
θπξίσο θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα σο εμήο:
α. ηνλ θπξίσο θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά θαη ε πξσηφηππε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε ηερληθή
πξνζθνξά – ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Γηα ην πξνζθεξφκελν είδνο ν δηαγσληδφκελνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
πξνζθνκίζεη πξνζπέθηνπο – ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζθξαγηζκέλν
απφ ηνλ δηαγσληδφκελν.
Πξνηεηλφκελεο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ή πζηέξεζε ζε
ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε βαζηθνχο κεραληζκνχο ή ιεηηνπξγηθά
ραξαθηεξηζηηθά απνξξίπηνληαη θαη δελ αμηνινγνχληαη. Οκνίσο απνξξίπηνληαη
πξνζθνξέο κε ειιηπή ή αζαθή ηερληθή πξνζθνξά.
β. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ", πνπ
βξίζθεηαη κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν. Ο θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα
θέξεη θαη απηφο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φπσο αλαγξάθνληαη
αλσηέξσ.
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο,
δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη
λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ
θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Οη κεηέρνληεο ζα δηαγσληζζνχλ πξνζθέξνληαο ηηκή κνλάδνο ζηηο ηηκέο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ηεο Τπεξεζίαο.
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ εηδψλ θιπ, ηε
κεηαθνξά θαη ηελ παξάδνζή ηνπο ζηελ έδξα ησλ Γ.Δ.
ΑΡΘΡΟ 11ν
ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, αξρίδεη απφ ηελ Δπηηξνπή
ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε ηε ζεηξά πνπ επηδφζεθαλ.
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Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη
απφ ηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά
θαηά θχιιν. Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά
κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαη παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία,
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηε
δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε.
Καηφπηλ ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
Η Δπηηξνπή αθνχ ειέγμεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ
απνθαζίδεη γηα ηνπο απνθιεηζζέληεο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηνπο
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο θαη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκφ.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα
Πξνζθνξέο πνπ δελ ζα έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκκεηέρνληνο ή δελ ζα
είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη.
Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ,
θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ
γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη γηα
φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο.
Όζεο πξνζθνξέο δελ θξίλνληαη απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
επηζηξέθνληαη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο.
Η θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά
είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε
δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή.
ΑΡΘΡΟ 12ν
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ-ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ
Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο
πξνζθνξάο φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 20 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηε
ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ έρεη πξνζθνκίζεη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά
θαη ε πξνζθνξά ηνπ θξίλεηαη απνδεθηή κε βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ο αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή
ζχκβαζε ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5) νχηε κεγαιχηεξε ησλ δέθα
(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ απηφλ ηεο αλαθνίλσζεο αλάζεζε,
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Με ηελ
αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ε ζχκβαζε ζεσξείηαη σο
ζπλαθζείζα, ην δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ
ραξαθηήξα.
ΑΡΘΡΟ 13ν
ΥΡΟΝΟ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ
Η πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε (3) ηξεηο κήλεο ( δελ
είλαη πνιύο ρξόλνο??) απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κε δηθαίσκα
παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Γηα ηελ παξάδνζε ζα ελεκεξψλεηαη ε
Δπηηξνπή Παξαιαβήο 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο) . Η
παξαιαβή ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο.
Ο ηφπνο
παξάδνζεο είλαη ην παιαηφ Γεκαξρείν ρεκαηαξίνπ ζην ρεκαηάξη.
Η πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ελεξγείηαη απφ ηελ
αξκφδηα επηηξνπή παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή
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δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ε επηηξνπή
παξαιαβήο πξνηείλεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Δάλ ν
πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο,
κέζα ζε πξνζεζκία πνπ ε ίδηα ζα νξίζεη, ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ελεξγήζεη ηελ
ηαθηνπνίεζε απηψλ, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη θαηά ηνλ
πξνζθεξφηεξν, γηα ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα απηνχ ηξφπν.
ΑΡΘΡΟ 14ν
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο ζα γίλεηαη γηα ην 100%
ηεο αμίαο ηνπ θαη αθνχ ππνγξαθνχλ ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια πνζνηηθήο θαη
πνηνηηθήο παξαιαβήο απφ ηηο αξκφδηεο Δπηηξνπέο.
ΑΡΘΡΟ 15ν
ΥΡΟΝΟ ΔΝΑΡΞΗ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΑΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα (3) ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο θαη κε δηθαίσκα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην.
ΑΡΘΡΟ 16ν
(ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ-ΈΚΠΣΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ)
Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 33 θαη 35 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α
ΑΡΘΡΟ 17ν
ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πνπ
ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πιελ Φ.Π.Α. Δπίζεο
επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
ηπρφλ επαλαιεπηηθήο.
Η απφθαζε απηή έιαβε αξηζκφ 610/2015
Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθνπλ νη εμήο:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ
1. ΓΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ
2. ΚΑΝΝΔΛΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ
3. ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΔΩΡΓΙΟ
4. ΚΟΤΡΟΤΣΟ ΜΙΥΑΗΛ
5. ΥΡΗΣΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟ
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ΑΔΑ: ΩΜ0ΨΩΗΒ-ΨΓΚ

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ &
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Ο.Δ.
ΠΔΡΓΑΛΙΑ ΒΑΙΛΔΙΟ
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