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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού
για την
Προµήθεια Κινητής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού

Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου ∆ράµας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους.
2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» εκτός των παραγράφων 1-11 του άρθρου 2 του Ν. 4320 /19-03-2015.
4. Τις σχετικές διατάξεις του 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέµησης των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές».
5. Τις σχετικές διατάξεις του Π.∆ 118/2007 (Συµπληρωµατικά & Αναλογικά εφαρµοζόµενου σε
θέµατα που δεν ρυθµίζονται ή δεν ρυθµίζονται επαρκώς από τις ανωτέρω διατάξεις) & ειδικότερα
του άρθρου 22 παράγραφος 1α αυτού.
6 Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 31ΗΣ Μαρτίου 2004
(EL 134/30-04-2004 ) περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών.
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7. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/07 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/Ε.Κ. ‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών’ , όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και
την οδηγία 2005/75/Ε.Κ.του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου
2005.
8. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Περί δηµοσίευσης Προκηρύξεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών
στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο».
9. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης».
10. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».
11. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-09-2010 τεύχος Α΄) περί δικαστικής
προστασίας κατά την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων - σε εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε
την Κοινοτική Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α').
13. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160'/τ. A'/08-08-2014), όπως αυτός
τροποποιήθηκε µε το Ν.4320/19-03-2015.
14. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 6205/11/05./2015 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης περί έγκρισης προµήθειας του οχήµατος.
15. Την ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ τ.Β΄/ 108/2010) “περί καθορισµού δικαιούχων χρήσης και
ανωτάτου ορίου κυβισµού κρατικών αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα κρατικά
αυτοκίνητα”.
16. Την αριθµ. 13043/15-07-2014 απόφαση ένταξης έργων στο Τοπικό Πρόγραµµα της
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ στον άξονα 4 του ΠΑΑ ,Μέτρο 41 µε φορέα εφαρµογής
την Αναπτυξιακή ∆ράµας –Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α και φορέα χρηµατοδότησης την
∆/νση Προγραµµατισµού και Γ∆ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και φορέα
πληρωµών τον Οργανισµό πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ.
17. Την 306/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Αποδοχής εκ µέρους του ∆ήµου ∆ράµας της
απόφασης ένταξης έργων, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράµµατος της Αναπτυξιακής ∆ράµας
Α.Α.Ε ΟΤΑ στον άξονα 4 του ΠΑΑ, στον άξονα 4 του ΠΑΑ, Μέτρο 41, («Προµήθεια ιατρικής –
οδοντιατρικής µονάδας και συνοδού εξοπλισµού» και «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην
Τ.Κ. Καλλιφύτου»).
18. Την 60690/14-11-2014 σύµβαση υλοποίησης έργου προσέγγισης LEADER µεταξύ της ΟΤ∆
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.» και του δικαιούχου ∆ήµου ∆ράµας (∆ράση L321-2).
19. Την 188/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
δηµοπράτησης του διαγωνισµού και διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις καθώς και την 249/2015
απόφαση Ο.Ε. σύµφωνα µε την οποία ακυρώθηκε η υπ΄ αριθµ. 188/2015 απόφαση της Ο.Ε. και
εγκρίθηκαν νέοι όροι δηµοπράτησης και ψήφιση πίστωσης του διαγωνισµού.
21.Την 2/2015 Τεχνική Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές & Τεχνική Έκθεση) της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου ,όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το αριθµ. 26626/24-062015 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κατόπιν του αριθµ.
24419/1106-2015 εγγράφου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ Α.Ε.
22. Toν Κ.Α 15.7135.10 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας, οικονοµικού έτους 2015.
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∆ιακηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη προµήθειας Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού
Εξοπλισµού.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά
περιγράφονται στην υπ΄ αριθµ. 2/2015 µελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης που αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό εκατόν εννέα χιλιάδων
πεντακοσίων έντεκα ευρώ και έντεκα λεπτών (109.511,11 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%)
(89.033,42 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.10 του προϋπολογισµού,
οικονοµικού έτους 2015, του ∆ήµου και µε CPV 341440000-8.
Η διακήρυξη περιέχει τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο -- ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού
Άρθρο 2ο -- Συµβατικά Στοιχεία
Άρθρο 3ο -- Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση της Προµήθειας
Άρθρο 4ο -- ∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό
Άρθρο 5ο -- Πληροφόρηση Οικονοµικών Φορέων
Άρθρο 6ο -- ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Άρθρο 7ο -- Εγγυήσεις
Άρθρο 8ο -- Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών
Άρθρο 9ο -- Ισχύς Προσφορών
Άρθρο 10ο - Ρήτρα Ηθικού Περιεχοµένου
Άρθρο 11ο - ∆ασµοί Εισαγωγής
Άρθρο 12ο - Έλεγχος Εγκαταστάσεων Προσφέροντος ή Υποκατασκευαστού
Άρθρο 13ο - ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών
Άρθρο 14ο - ∆ιαδικασία Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών
Άρθρο 15ο - Ανάδειξη Μειοδότη
Άρθρο 16ο - Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού
Άρθρο 17ο - ∆ιοικητικές Προσφυγής
Άρθρο 18ο - ∆ιάρκεια Σύµβασης
Άρθρο 19ο - Τρόπος Πληρωµής
Άρθρο 20ο - Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης
Άρθρο 21ο - Έξοδα ∆ηµοσίευσης
Άρθρο 22ο - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία

Άρθρο 1ο -- ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµού

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,
ύστερα από κανονική προθεσµία είκοσι δύο (22) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3
του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στo άρθρο 13 της παρούσης.
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.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
i.

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.

ii.

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.

iii.

Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα
IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος

•
•
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εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του
Συστήµατος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την
εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης
λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην
ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
Άρθρο 2ο -- Συµβατικά Στοιχεία

Συµβατικά στοιχεία της προµήθειας αποτελούν:
• Οι Όροι της ∆ιακήρυξης
• Η Τεχνική Έκθεση
• Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός & η Οικονοµική Προσφορά
• Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων & η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
• Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Άρθρο 3ο -- Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας
Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό των «εκατόν εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων ένδεκα ευρώ και ένδεκα λεπτών 109.511,11 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
στον παρακάτω Κ.Α.Ε. του τρέχοντος προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2015:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Προµήθεια Κινητής
Ιατρικής –
Οδοντιατρικής Μονάδας
και Συνοδού Εξοπλισµού

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΕ Φ.Π.Α.
89.033,42 €

109.511,11 €

Κ.Α.Ε
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Η ανωτέρω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Ε.Π.Α.Α. 2007 – 2013) µε
συγχρηµατοδότηση του Γεωργικού Ταµείου (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) κατά 95% και Εθνική συµµετοχή κατά 5%. (ΣΑ:
082/80000, κωδικός έργου: 186879).
Άρθρο 4ο -- ∆εκτοί στον ∆ιαγωνισµό
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
• Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές.
• Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα.
• Συνεταιρισµοί.
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
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Άρθρο 5ο -- Πληροφόρηση οικονοµικών φορέων

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και έξι (6) ηµέρες προ της υποβολής των προσφορών , αυτές
παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη του σχετικού αιτήµατος (άρθρο 3
παρ.9, ΕΚΠΟΤΑ).
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.

Άρθρο 6ο -- ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι
προσφέροντες
υποβάλουν
ηλεκτρονικά
µέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις διατάξεις του Ν.4155/2013 , στο
άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, εγκαίρως και προσήκοντως τα κατωτέρω αναφερόµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής σε µορφή αρχείου pdf.
Η µη προσκόµιση κάποιου από τα δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος.
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:
6.1. Έλληνες πολίτες
1. Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το αρθ. 157 του Ν. 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%)
τοις εκατό επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ
(όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 7.1 της διακήρυξης ). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον Οικονοµικό
φορέα (προµηθευτή) ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια
Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου (3µηνου) τριµήνου από την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
απόφαση: για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για έναν ή
περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.∆ .60/2007 (άρθρο 45 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για:
i.
ii.

iii.

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
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iv.

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, , αναγκαστική διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση , ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης το πολύ έξι µηνών
πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους
οργανισµούς της υπεύθυνης δήλωσης του 6.1.6 εδαφίου και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
i.
ii.
iii.
iv.

Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας
ασφάλισης.
Αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό.
Σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό
πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Σε περίπτωση των ΕΠΕ και ΑΕ η ασφαλιστική
ενηµερότητα αφορά διοικούντες την εταιρεία.

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν, µαζί µε το
πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού
κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε
απασχολούµενοςή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε την χώρα στην οποία
έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από
αρµόδια αρχή, τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και την
ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης
αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το
περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να
αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά
της παραγράφου αυτής.
5. Πιστοποιητικό οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελµα τους, εκδόσεως το πολύ έξι µηνών πριν την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. (Θα
αναφέρεται ρητά η επωνυµία του συγκεκριµένου Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι και το
ειδικό επάγγελµά τους).
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6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.
6.2. Οι αλλοδαποί :
1. Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%)
τοις εκατό επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης του οχήµατος για το οποίο ο
διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά, εκτός του Φ.Π.Α. (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.1
της διακήρυξης)
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία
του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, για έναν ή
περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π∆60/2007 (άρθρο 45 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για:
i.
ii.

iii.

iv.

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48),
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995
(Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄ 305).

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από την οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική
διαχείριση, σε κατάσταση εξυγίανσης ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της
χώρας τους.
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι διατάξεις του εδαφίου
6.2.6 που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.gg
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις ή καταλόγους.
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6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.

6.3. Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) :
1. Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (6.1) και (6.2),
Επιπρόσθετα, το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας του νοµικού προσώπου, αφορά τους ∆ιαχειριστές στις περιπτώσεις που
το νοµικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) ή Ι.Κ.Ε., τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι ανώνυµη
εταιρεία (Α.Ε.) και τους νοµίµους εκπροσώπους σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου και
από αυτό θα προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα των ως άνω αναφερόµενων του παρόντος άρθρου
για Έλληνες Πολίτες.
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει (µόνο για ηµεδαπές Α.Ε., Ε.Ε. ), ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
3. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
υποβάλλεται πιστοποιητικό µεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο
καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί µη λύσεως
της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
6.4. Οι συνεταιρισµοί:
1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 157 του Ν 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό
δύο (2%)τοις εκατό επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης του οχήµατος για το οποίο ο
διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά, εκτός του ΦΠΑ (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.1 της
διακήρυξης ).
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας ∆ιοικητικής ή ∆ικαστικής
αρχής της χώρας του, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ως άνω έγγραφης ή ηλεκτρονικής
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα του
εδαφίου των ως άνω αναφερόµενων του παρόντος άρθρου για Έλληνες πολίτες.
4. Τα δικαιολογητικά των εδαφίων (6.1.3) και (6.1.4) της περίπτωσης (6.1.) ως άνω του παρόντος
άρθρου για Έλληνες πολίτες εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των εδαφίων
(6.2.3) και (6.2.4) της περίπτωσης (6.2) ως άνω του παρόντος άρθρου για αλλοδαπούς, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και του εδαφίου (6.3.2) της περίπτωσης (6.3)
ως άνω του παρόντος άρθρου για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 9

6.5. Οι ενώσεις προµηθευτών / κοινοπραξίες :
• Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση /
κοινοπραξία.
6.6. Νοµιµοποιητικά και λοιπά έγγραφα
Επιπλέον οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν και τα ακόλουθα:
α. Τα νοµικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα:
- Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. , Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει :
• Προκειµένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του
καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραµµένο από τον
Πρόεδρο του ∆Σ ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.
• Προκειµένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η
ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας.
• Προκειµένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των
τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισµό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο
καταστατικό.
• Προκειµένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρµόδιας αρχής και κωδικοποιηµένο
καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
- Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίζει:
• Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
• Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού
(πιστοποιητικό µεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό
εταιρείας που ιδρύθηκε µετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί µη λύσεως της εταιρείας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
Τα ως άνω νοµιµοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική
κατάσταση του συµµετέχοντος, και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφήτους το
νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
β. Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές τους.
γ. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται :
- Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
- Ότι δεν έχουν αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ
µε βάση αµετάκλητη απόφαση.
- Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του
∆ιαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε
οποιοδήποτε µέσο από την Α.Α.
- ·Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από την Υπηρεσία.
δ. Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της
υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δηµοπρασία, περισσότερες από µία (1)
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εταιρείες, ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή
αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από
µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. Επίσης δεν µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό
για λογαριασµό του υπάλληλος εταιρίας που συµµετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύµβουλος αµειβόµενος
από αυτή µε µισθό ή και µε άλλο τρόπο αµοιβής.
ε. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, απόφαση αρµοδίου οργάνου του νοµικού προσώπου για την
έγκριση συµµετοχής στον διαγωνισµό. Σε περίπτωση ενώσεων / κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, αποφάσεις των οργάνων διοίκησης των οικονοµικών φορέων που τις αποτελούν, περί
έγκρισης συµµετοχής τους στην ένωση / κοινοπραξία και συµµετοχής τους στον διαγωνισµό για την
συγκεκριµένη προµήθεια.
στ. Ένορκη ∆ήλωση -- Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από
οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό
τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του
διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας στην
οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.
Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η
ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου
εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών».

6.7. Λοιπές δηλώσεις και στοιχεία
1. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού στον διαγωνισµό Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει ότι:
• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου:
- για την κάλυψη του ∆ήµου ότι σε περίπτωση ανάθεσης της προµήθειας θα προσφέρει
εγγύηση του οχήµατος για 2 (δύο) έτη.
- ότι θα προµηθεύει ανταλλακτικά για το όχηµα για µία δεκαετία από την παράδοση του.
- ότι υπάρχει εξουσιοδοτηµένο συνεργείο πλησίον της Υπηρεσίας (επωνυµία & διεύθυνση)
- ότι θα εκπαιδεύσει δωρεάν (µε κατάλληλο προσωπικό) τους τεχνικού της Υπηρεσίας σε
θέµατα χειρισµού, συντήρησης, εκµετάλλευσης και επισκευής του οχήµατος
- ότι το όχηµα θα συνοδεύεται µε πλήρη σειρά βιβλίων και εγχειριδίων οδηγιών συντήρησης,
λειτουργίας, χειρισµού στην Ελληνική και βιβλίο ανταλλακτικών (εικονογραφηµένος
κατάλογος ή CD) στην Ελληνική γλώσσα
- οτιδήποτε δεν αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές αναλυτικά, νοείται ότι θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και
σύµφωνα µε τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των οχηµάτων.
- Ο χρόνος παράδοσης του οχήµατος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον αναφερόµενο
χρόνο του άρθρου 18 της παρούσης.
- Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα
σηµεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος πρέπει να
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν
Φύλλο Συµµόρφωσης (Παράρτηµα Β)
Τεχνικά Φυλλάδια κάθε προσφερόµενου είδους
Σχέδιο µε διαστάσεις όπου θα φαίνεται η εσωτερική διαµόρφωση του χώρου φόρτωσης του
οχήµατος.
ISO 9001:2008 διασκευαστή του οχήµατος (αµαξοποιϊας) για ειδικά οχήµατα
O διασκευαστής- αµαξοποιός, εφόσον ούτως ή άλλως θα φιλοξενήσει στον χώρο του τον ιατρικό
εξοπλισµό για την τοποθέτηση του, να ικανοποιεί µε πιστοποιητικό αναγνωρισµένου φορέα τις
οδηγίες για την ορθή διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (ΚΥΑ 29949/1841/09) .
Πιστοποιητικό για την ορθή διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (ΚΥΑ 29949/1841/09) της
εταιρείας εµπορίας και πώλησης του ιατρικού εξοπλισµού .
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας εµπορίας του οδοντιατρικού εξοπλισµού , καθώς και
της εταιρείας κατασκευής του .
Απλό συµφωνητικό του συµµετέχοντα µε τους υποπροµηθευτές (Εταιρεία οδοντιατρικού
εξοπλισµού και διασκευαστή) όπου αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης και
αναλαµβάνουν την προµήθεια σε περίπτωση κατακύρωσης .
Ότι άλλο δικαιολογητικό / στοιχείο που απαιτείτε από την διακήρυξη και µελέτη

6.8. Ψηφιακή υπογραφή
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα υπογράφονται από
τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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 στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή, εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ 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 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 τον οικονοµικό φορέα και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση
συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

Άρθρο 7ο -- Εγγυήσεις

7.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό -- (Παράρτηµα Α)
Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%)τοις εκατό επί της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης του οχήµατος για
το οποίο ο διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά, εκτός ΦΠΑ.
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Πίνακας 1
Α/Α
Περιγραφή
Εγγυητική Συµµετοχής 2%
Κλειστό φορτηγό (τύπου VAN)
Χίλια επτακόσια ογδόντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά
1
διαµορφωµένο σε κινητή µονάδα
(1.780,67) ευρώ
ιατρικού - οδοντιατρικού ελέγχου

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 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.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον προµηθευτή µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και στους λοιπούς προσφέροντες 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.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
7.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης -- (Παράρτηµα Α)
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά
την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής συµβατικής
αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά δύο (2) µήνες µεγαλύτερος από το
συµβατικό χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια οχήµατος κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου
26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
7.3. Εγγύηση καλής λειτουργίας της σύµβασης -- (Παράρτηµα Α)
O οικονοµικός φορέας (προσφέρων) προκειµένου να αποκαταστήσει τυχόν ελαττώµατα που ανακύπτουν ή
ζηµιές που προκαλούνται από την δυσλειτουργία του υπό προµήθεια οχήµατος κατά την περίοδο εγγύησης
της καλής λειτουργίας θα προσκοµίσει εγγύηση καλής λειτουργίας αξίας 2,5 % επί της συµβατικής αξίας της
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ .
Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα έχει ισχύ τουλάχιστον για είκοσι επτά (27) µήνες .
Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται από 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 Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
Τ.Σ.Μ.Ε. .Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157, Ν.4281/2014).
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7.4. Περιεχόµενο Εγγύησης
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα
να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Την ηµεροµηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθµό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για την εγγύηση συµµετοχής).
'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό
και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον
διαγωνισµό.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης , το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήµου .

Άρθρο 8ο -- Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Κάθε οικονοµικός φορέας (προµηθευτής) µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική προσφορά για το όχηµα,
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές , όπως αυτές προσδιορίζονται στη υπ. αρ. 2/2015 τεχνική µελέτη της ∆/νσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης .
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς (προµηθευτές) ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. www.promitheus.gov.gr µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
Ν.4155/2013 , στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013, στο Π.∆. 60/2007 και συµπληρωµατικά στον ΕΚΠΟΤΑ
(Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/93).
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».

και

{*(υπο) φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα}
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα (προµηθευτή) σηµαίνονται από αυτόν µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό
χαρακτήρα.
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8.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα
τα απαιτούµενα κατά το άρθρο 6 της παρούσας (∆ικαιολογητικά συµµετοχής) καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
«∆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 το άρθρο 7 της Υ.Α 11389/93,
το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».
«Τεχνική 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 οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες
του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
8.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα (προµηθευτή).
Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισµού 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 τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες
του συστήµατος ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Άρθρο 9ο -- Ισχύς Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού χωρίς καµία αλλαγή για χρονικό διάστηµα εκατόν ογδόντα
(180) ηµέρες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ανωτέρω , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης, εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.
Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 15

Άρθρο 10ο -- Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων
138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15
ετών. Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

Άρθρο 11ο -- ∆ασµοί Εισαγωγής

Ο ∆ήµος απαλλάσσεται από την καταβολή δασµών κατά τον εκτελωνισµό σε ορισµένα είδη. Κατόπιν αυτού
η τιµή των ειδών αυτών δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο ποσό δασµών εισαγωγής και εποµένως οι τιµές
δεν θα περιλαµβάνουν δαπάνες που αντιστοιχούν σε δασµούς.
Η σχετική ατέλεια θα προσκοµισθεί στο τελωνείο µε µέριµνα του προµηθευτή. Εάν για κάποιο λόγο δεν
µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής, ο ∆ήµος οφείλει να καταβάλλει αυτούς επί πλέον της
συµβατικής αξίας της προµήθειας.

Άρθρο 12ο -- Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού

Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των
παρασκευαστών των προσφερόµενων ειδών, τα έξοδα της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισοµένης
τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί
εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, διενεργείται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την
ενηµέρωση του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόµενης προθεσµίας, η
προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
Άρθρο 13ο -- ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο
σύστηµα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)
φακέλων «δικαιολογητικά συµµετοχής- τεχνική προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των
αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών µέσω του
συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
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Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική
προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες
των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο
των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

Άρθρο 14ο -- ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των
κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα :
•

•
•
•
•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών .
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που
τους ορίζονται.

Άρθρο 15ο -- Ανάδειξη Μειοδότη

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών προσφορών και
οικονοµικών προσφορών) η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό θα συντάξει σχετικό πρακτικό και µε
βάση τις ηλεκτρονικές προσφορές των υποψηφίων (τεχνικές και οικονοµικές ) θα τις κατατάξει στον
συγκριτικό πίνακα κατά αύξουσα σειρά.
Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή κριτήριο είναι η
πλέον χαµηλότερη τιµή από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, λαµβάνονται υπ’ όψη όσα αναγράφονται
στο άρθρο 20 ΕΚΠΟΤΑ.
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το δικαίωµα
περί κατακύρωσης ή µη.
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Άρθρο 16ο -- Κατακύρωση Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η
χαµηλότερη τιµή από τεχνοοικονοµική άποψη προσφορά, λαµβάνονται υπ’ όψη όσα αναγράφονται στο
άρθρο 20 παρ.1α ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 17ο -- ∆ιοικητικές Προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία [άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10- 10) “∆ικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων ‘Εργων, Κρατικών
Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63
του Ν. 4055/2012 (Α 51), µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία, µέσα στο µισό του
χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η
ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5)
εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής
απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων είναι αργία τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν (άρθρο 15
του ΕΚΠΟΤΑ). Μόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η
ένσταση υποβάλλεται στην Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη
γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του
διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, που αφορούν στην
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην
Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. κατά τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Ενστάσεις που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους αναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της
σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
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Άρθρο 18ο -- ∆ιάρκεια σύµβασης

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου η σχετική
σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.
Η σύµβαση για την υλοποίηση της προµήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στην παρούσα προκήρυξη και στα παραρτήµατα που την συνοδεύουν και στην προσφορά
του προµηθευτή όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόµενο αυτών των στοιχείων και θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Η σύµβαση
υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο.
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης
Τα συµβαλλόµενα µέρη
τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα αυτών
Την τιµή
Το τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
Τις προβλεπόµενες ρήτρες
Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής.
Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας

Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν γι' αυτό και τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Ο χρόνος ισχύος της προµήθειας ορίζεται :
Α/Α

Περιγραφή

Χρόνος παράδοσης

1

Κλειστό φορτηγό (τύπου VAN ) διαµορφωµένο σε Ιατρική –
Οδοντιατρική Μονάδα και Συνοδού Εξοπλισµού

δύο (2) µήνες

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού,
υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης ως ασήµαντο.
• Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη
και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 19

Άρθρο 19ο -- Τρόπος πληρωµής
Η πληρωµή της αξίας στον προµηθευτή, γίνεται (σύµφωνα µε το άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης) µε
την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή, αφού ο προµηθευτής
εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που απαιτείται από την παρούσα µελέτη.
Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονοµικές προσφορές σχετικά µε τον
τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει ποινή αποκλεισµού,
και δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές του ∆ΗΜΟΥ και δεν δηµιουργεί καµία υποχρέωση του ∆ΗΜΟΥ
προς τον προµηθευτή, ούτε θεµελιώνει κανένα δικαίωµα στον προµηθευτή έναντι του ∆ΗΜΟΥ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ο προµηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.

Άρθρο 20ο -- Κανόνες ∆ηµοσιότητας της ∆ιακήρυξης
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ στην ιστοσελίδα
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Επίσης το κείµενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου ∆ράµας στη διεύθυνση (URL) : http://www.dimos-dramas.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ), ενώ περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα
αναρτηθεί στην διαδικτυακή εφαρµογή ∆ιαύγεια, (στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/), στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), και στον ελληνικό τύπο (δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες µία εβδοµαδιαία
τοπική, δύο εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο.
Άρθρο 21ο -- Έξοδα δηµοσίευσης
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν
επαναληπτικού, βαρύνουν τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η προµήθεια (Ν.3801/2009).

Άρθρο 22ο -- Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της
∆ράµας.

∆ράµας

30 Σεπτεµβρίου 2015

Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας

Χριστόδουλος Μαµσάκος

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 20

Παράρτηµα Α
1.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας _______________________________
Κατάστηµα ______________________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________
Ευρώ __________________________________________

Προς:
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου
66100 ∆ράµα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ._________ΕΥΡΩ ________
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των ____________________ευρώ
υπέρ τ ______________________ ∆/νση ________________________ για τη συµµετοχή τ_________
στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ________________________ για την «Προµήθεια Κινητής Ιατρικής
– Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού» σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 42680/2015
διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ___ εν λόγω που απορρέουν από τη συµµετοχή τ ___
στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους
µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίαςσας, µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ____________________ (Τουλάχιστον 210 ηµέρες από την επόµενη του διαγωνισµού)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 21

2.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας _______________________________
Κατάστηµα ______________________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________
Ευρώ ___________________________________________

Προς:
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου
66100 ∆ράµα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ. _______ ΕΥΡΩ _______
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των _______ ευρώ υπέρ του/της
___________________________ ∆/νση _____________________________ για τη καλή εκτέλεση των
όρων της σύµβασης, συνολικής αξίας ____________________________ για την Προµήθεια Κινητής
Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ____ εν λόγω που απορρέουν από
συµµετοχή τ_____ στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

την

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρους
µας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από
την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή της σ’ µας.
Βεβαιούται υπεύθυναότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 22

3.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονοµασία Τράπεζας _______________________________
Κατάστηµα ______________________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης ______________________________
Ευρώ ___________________________________________

Προς:
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου
66100 ∆ράµα
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘ_________ ΕΥΡΩ_______
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
__________ (και ολογράφως) ___________________ στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας,
υπέρ της Εταιρείας _________________________, οδός ___________________, αριθµός _______, ΤΚ
______________ (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) …………………………. , (2)
…………………………….., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή λειτουργία
των παραδοθέντων από αυτή ειδών µε αριθµό σύµβασης _____________, που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω
εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την Προµήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και
Συνοδού Εξοπλισµού (αριθµός διακήρυξης ______/_____) και το οποίον ποσόν καλύπτει το 2,5% της
συµβατικής αξίας της προµήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ________________________ ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την ___________ (τουλάχιστον
για 15 µήνες από την επόµενη της υπογραφής της σύµβασης), οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει
απέναντί µας καµία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σ
Πληροφορίες: ∆. Μαυρίδης
Τηλ: 2521 350 664
Fax: 2521020562
E-mail: dmavr@dimosdramas.gr

Προµήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής
Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού
Προϋπολογισµός: 109.511,11 €
Κωδικός: 15.7135.10
CPV: 34144000-8

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ
Στην παρούσα προµήθεια, ισχύουν όπου υφίστανται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ.
οι διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
Το υπό προµήθεια φορτηγό αυτοκίνητο VAN θα είναι καινούργιο και αµεταχείριστο, κατάλληλο για
τη διασκευή του σε κινητή µονάδα οδοντιατρικού ελέγχου και θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες της
Υπηρεσίας για τον σκοπό που προορίζεται.
Οι διαστάσεις του οχήµατος θα πρέπει να είναι οι κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίζουν την ευελιξία
του και την κατάλληλη εργονοµία. Το όχηµα θα πληροί όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες
καθώς και την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία, ώστε να δύναται να λάβει έγκριση τύπου και
πινακίδες κυκλοφορίας κατά την παράδοσή του.

2. ΓΕΝΙΚΑ
Το όχηµα θα είναι απολύτως καινούργιο, πετρελαιοκίνητο, πρόσφατης κατασκευής, από το
τελευταίο µοντέλο της αντίστοιχης σειράς, γνωστού κατασκευαστή, τόσο στη χώρα µας όσο και στο
εξωτερικό.
Το ολικό µικτό φορτίο του οχήµατος θα είναι κατά το µέγιστο 3.5 tn , ώστε να καλύπτει µε επάρκεια
το βάρος του οχήµατος, τον οδηγό τους επιβάτες και τον εξοπλισµό και να µην απαιτείται
επαγγελµατικό δίπλωµα για την µετακίνηση του .
Θα έχει εσωτερικό µήκος τουλάχιστον 4,3 µέτρα και ολικού µήκους µέγιστο 8 µέτρα
διασκευασµένο σε ειδικό όχηµα VAN που θα καλύπτει τις ανάγκες της Υπηρεσίας .
Το σασί του οχήµατος να είναι βαριάς κατασκευής µε µορφοδοκούς και όχι απλώς από
στραντζαριστή λαµαρίνα. ∆εν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να παρουσιάζει ρήγµα ή στρέβλωση,
ακόµη και για φορτίο 20% µεγαλύτερο του ανώτατου επιτρεπόµενου.
3. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Θα πρέπει να είναι πετρελαιοκινητήρας, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, κυλινδρισµού τουλάχιστον
2.100 cc, ισχύος τουλάχιστον 125 Hp.
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Θα φέρει απαραίτητα σύστηµα υπερσυµπιέσεως (turbo charger) και σύστηµα ενδιάµεσης πρόψυξης
του αέρα (intercooler). Θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας (εκποµπή καυσαερίων που να ικανοποιεί
οπωσδήποτε τουλάχιστον την οδηγία Euro 5), θα φέρει εξελιγµένα συστήµατα τροφοδοσίας όπως
αντλία υψηλής πιέσεως, τουρµπίνα, ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου, σύστηµα εγχύσεως, κλπ.

Θα δοθούν απαραίτητα οι καµπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα.
Η χωρητικότητα της δεξαµενής καυσίµου θα είναι περίπου 70 lt.

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Συµπλέκτης ξηρού δίσκου, µε υδραυλικό σύστηµα χειρισµού, ώστε να µην χρειάζεται ρύθµιση
(maintenance free clutch), µεγάλης διαµέτρου (να δηλωθεί η διάµετρος).
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα δίνει τουλάχιστον έξι (6) ταχύτητες µπροστά, πλήρως συγχρονισµένες και
µια (1) πίσω.
Η µέγιστη ταχύτητα πορείας θα υπερβαίνει τα 100 km/h χωρίς τη χρήση περιοριστή ταχύτητας.
Επίσης, η αναρριχητικότητα του οχήµατος θα υπερβαίνει το 15% στο πλήρες µικτό φορτίο του. Να
κατατεθεί µηχανολογική µελέτη αναρριχητικής ικανότητας του οχήµατος σε πλήρες φορτίο .

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Υδραυλικό σύστηµα διεύθυνσης τύπου κρεµαγιέρας µε τιµόνι στην αριστερή πλευρά. Στην
προσφορά να δηλώνεται η διάµετρος κύκλου στροφής (από τοίχο σε τοίχο) η οποία πρέπει να
διασφαλίζει την άνετη και ασφαλή κίνηση του οχήµατος στους στενούς δρόµους της πόλης.

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ
Υδραυλικά δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς και µηχανικό χειρόφρενο, τα οποία θα ικανοποιούν
όλες τις ισχύουσες Οδηγίες της Ε.Ε. Επίσης να υπάρχει σύστηµα στον οπίσθιο άξονα που να
ρυθµίζει την πίεση πέδησης ανάλογα µε το φορτίο και να αναφέρεται η διάµετρος των δίσκων.
Επί ποινή αποκλεισµού θα φέρει σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος των τροχών ABS καθώς και
σύστηµα ESP (σύστηµα ηλεκτρονικής ευστάθειας).
Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήµατος πέδησης.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Σύγχρονο σύστηµα ανάρτησης που θα εξασφαλίζει την ευστάθεια και την άνετη κίνηση του
οχήµατος.

8. ΤΡΟΧΟΙ
Μονοί τροχοί στον εµπρόσθιο και στον οπίσθιο άξονα.
Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου, tubeless (χωρίς αεροθάλαµο) πρόσφατης
κατασκευής (όχι πέραν του έτους από της παραδόσεως του οχήµατος). Στην προσφορά να
δηλώνονται οι διαστάσεις των ελαστικών.
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9. ΘΑΛΑΜΟΣ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η καµπίνα θα εδράζεται επί του πλαισίου µέσω αντικραδασµικών βάσεων (σινεµπλοκ).
Το όχηµα θα πρέπει να είναι ηµιπροωθηµένης οδήγησης µε σταθερή καµπίνα (µη ανακλινόµενη). µε
εύκολη πρόσβαση στον κινητήρα, για τον καθηµερινό έλεγχο και συντήρηση του οχήµατος. Το
τιµόνι θα βρίσκεται στο αριστερό µέρος και θα είναι απαραίτητα υδραυλικό.
Θα φέρει κάθισµα οδηγού µε ανάρτηση, πλήρως ρυθµιζόµενο, καθώς και τρία (3) καθίσµατα
απαραιτήτως για τρείς συνοδηγούς, όλα µε ζώνη ασφαλείας και προσκέφαλα.
Η καµπίνα θα φέρει απαραιτήτως θερµική και ηχητική µόνωση, παρµπρίζ πανοραµικού τύπου,
αντιηλιακά σκιάδια, εσωτερικό φωτισµό, πλαστικό τάπητα δαπέδου, εξωτερικούς καθρέπτες
ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους σύµφωνα µε τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, σύστηµα immobilizer
κλπ. Θα έχει δύο πόρτες µε ηλεκτρικά ρυθµιζόµενα παράθυρα και σύστηµα κλιµατισµού µε ψυκτικό
υγρό R134a (οικολογικό), ισχύος 3,5 kW τουλάχιστον .
Θα πρέπει απαραιτήτως ο σκελετός της καµπίνας, τα φτερά, το καπό, οι πόρτες, το δάπεδο και η
οροφή, να είναι κατασκευασµένα από επιψευδαργυρωµένα χαλύβδινα φύλλα για µεγαλύτερη
προστασία από σκουριές αλλά και αντοχή. - όλη η καµπίνα και όλη η κατασκευή να φέρει εγγύηση
τουλάχιστον 5 ετών αντισκουριακής προστασίας .
Το όχηµα θα διαθέτει δύο πόρτες, µια από κάθε πλευρά, µε κλειδαριές ασφαλείας και φυµέ
κρύσταλλα ασφαλείας που θα παρέχουν απόλυτη υδατοστεγανότητα. Επίσης, θα φέρει όλα τα
αναγκαία όργανα για την ασφαλή και άνετη οδήγηση, τα οποία θα αναφέρονται στην προσφορά του
προµηθευτή.
Ο φωτισµός του οχήµατος θα είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και θα καλύπτει
απόλυτα τον ΚΟΚ. Εσωτερικά θα φέρει πλαφονιέρα φωτισµού επαρκούς ισχύος για την ανάγνωση
εγγράφων.
Ο χώρος οδήγησης θα φέρει πλήρες σύστηµα αερισµού και θέρµανσης.
Τέλος, θα φέρει ψηφιακό ράδιο/CD µε κεραία και ηχεία.

10. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το ηλεκτρικό σύστηµα θα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Να φέρει έναν ή δύο συσσωρευτές , τον κύριο του οχήµατος και ένα επιπρόσθετο ,καθώς και
εναλλακτήρα επαρκούς ισχύος , τουλάχιστον 1500W που θα καλύπτει τις διάφορες καταναλώσεις
του οχήµατος. Ο δεύτερος συσσωρευτής να είναι τουλάχιστον 90 Ah και να έχει συνδεθεί µε τον
κύριο συσσωρευτή και µε το δυναµό µε ένα ειδικό ρελέ – αποµονωτή των µπαταριών για προστασία
, ταυτόχρονη φόρτιση τους εν κινήσει και αποµόνωση τους όταν το όχηµα δεν είναι εν κινήσει .
Ο δεύτερος συσσωρευτής θα φέρει γείωση .
Η ηλεκτρική εγκατάσταση
χαµηλής τάσης 12 V.

περιλαµβάνει εσωτερικό δίκτυο υψηλής τάσης 220 V και δίκτυο

Το κύκλωµα υψηλής τάσης 220 V θα τροφοδοτείται από έναν εξωτερικό ρευµατολήπτη 230V/16Α,
τοποθετηµένο εξωτερικά του οχήµατος µε στεγανό καπάκι µε προδιαγραφές CEE , µε τον οποίο θα
συνδέεται η το όχηµα διαµέσου µπαλαντέζας 10 µέτρων µε το δίκτυο ρεύµατος πόλεως . Ο
ρευµατολήπτης συγχρόνως θα συνδέεται µε συστοιχεία φόρτισης και των δύο συσσωρευτών ,
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κατάλληλη για οχήµατα. Θα δίδεται δε η δυνατότητα στο όχηµα να είναι εκτός λειτουργίας
σταθµευµένο και κλειδωµένο και µέσω του εξωτερικού ρευµατολήπτη να φορτίζονται οι δύο
συσσωρευτές µε ασφάλεια. Το κύκλωµα των φορτιστών θα φέρει ρελέ διαφυγής για προστασία .
Η παροχή ρεύµατος διαµέσου του ρευµατολήπτη , θα συνδέεται µε ηλεκτρικό πίνακα που θα
διαθέτει διακόπτη διαρροής κατά της ηλεκτροπληξίας, κατάλληλους ασφαλειοδιακόπτες µε λυχνίες
λειτουργίας και για το δίκτυο 220V . Επίσης θα υπάρχει ένα µικρό πινακάκι 12V DC µε πίνακα
ηλεκτρικό µε ασφαλειοδιακόπτες και ρελέ διαφυγής-προστασίας στον οδοντιατρικό θάλαµο .
Εσωτερικά του οχήµατος θα τοποθετηθούν τέσσερα φωτιστικά σώµατα οροφής µε λυχνία LED 220
V µε καπάκι προστασίας και ανάλογο διακόπτη, δύο φωτιστικά σώµατα οροφής µε LED 12 volt και
ανάλογο διακόπτη και τουλάχιστον οκτώ (8) πρίζες τύπου σούκω µε καπάκι σε συγκεκριµένες
θέσεις .

11. ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Οι διαστάσεις, τα βάρη κατά άξονα τα µηχανικά µέρη και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία
αυτών, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του ισχύοντος Κ.Ο.Κ καθώς και τις προδιαγραφές της
Ε.Ο.Κ.
Πλευρικά τοιχώµατα οροφή διαχωριστικό:
Εσωτερικά το όχηµα στα πλαϊνά τοιχία θα ενισχύεται µε µεταλλικά ικριώµατα µεταξύ των νεύρων,
κάθετα ή οριζόντια αναλόγως την απαίτηση ενίσχυσης, έτσι ώστε να δεθεί καλύτερα το όχηµα και
να µπορεί να αντέξει τα ενισχυµένα φορτία εντός της οπίσθιας καµπίνας. Απαγορεύεται η
τοποθέτηση τους να γίνει µε ηλεκτροσυγκόλληση , αλλά επιτρέπεται µόνο µε κοχλίωση και µε την
χρήση ειδικών κολλών . Επί της οροφής θα πρέπει να υπάρχει ένα τελάρο ενίσχυσης από λαµαρίνα
ικανού πάχους για την τοποθέτηση του κλιµατισµού οροφής.
Όλες οι επεµβάσεις να γίνουν από εξειδικευµένο εργοστάσιο διασκευής - αµαξοποίϊα .
Μόνωση – Επένδυση :
Μεταξύ της εσωτερικής επένδυσης του θαλάµου από πολυεστέρα και τους εξωτερικού µεταλλικού
περιβλήµατος θα τοποθετηθεί µονωτικό υλικό πετροβάµβακα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει
θερµική µόνωση.
Πάνω από τη µόνωση τοποθετείται ειδική επένδυση από φύλλα λευκού πολυεστέρα GRP υψηλής
αντοχής. Τα συγκεκριµένα φύλλα πολυεστέρα είναι εξαιρετικά υψηλής µηχανικής αντοχής, αλλά
και σε ακτινοβολία UV, όπως και οι αρµόκολλες που εφαρµόζονται στους αρµούς.
Επίσης επιµέρους και εσωτερικά της µόνωσης τοποθετούνται µεταλλικές ή άλλες ενισχύσεις, για
την ενίσχυση της µόνωσης στα σηµεία που απαιτείται για την αγκύρωση των πτυσσόµενων
κρεβατιών, καθισµάτων κλπ, µε τις κατάλληλες δέστρες & ιµάντες.
Σκαλοπάτι πρόσβασης
Για την εύκολη πρόσβαση στο αµάξωµα να προσφερθεί αυτόµατη µηχανική ή ηλεκτρική
πτυσσόµενη βαθµίδα για την πλαϊνή συρόµενη θύρα , όπου θα ενεργοποιείται µε το άνοιγµα της
θύρας . Προτιµάται η απλή µηχανική έναντι της ηλεκτρικής . Σε περίπτωση που το ύψος εισόδου
είναι ικανό , λιγότερο των 45 εκατοστών , δεν απαιτείται σκαλοπάτι .

Ποδαρικά σταθεροποίησης
Στο εξωτερικό χώρο της κατασκευής θα τοποθετηθούν πίσω δύο ποδαρικά µηχανικού τύπου για την
καλύτερη σταθεροποίηση του οχήµατος.
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12. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το υδραυλικό σύστηµα περιλαµβάνει µία δεξαµενή καθαρού νερού τουλάχιστον 50 λίτρων, η
πλήρωση της οποίας θα γίνεται από εξωτερικό σηµείο του οχήµατος µε στεγανό πώµα ασφαλείας µε
κλειδί, η οποία τοποθετείται εξωτερικά κατά προτίµηση υποδαπέδια του αµαξώµατος εύκολα
προσβάσιµη, µε ταχυσύνδεσµο εύκαµπτου σωλήνα.
Το κύκλωµα νερού είναι συνεχούς ροής και σταθερής πίεσης που επιτυγχάνεται µε µία πιεζοστατική
αντλία νερού 12 V .
Θα πρέπει να γίνει µέριµνα για την τοποθέτηση µίας δεξαµενής ύδατος κατάλληλης ποσότητας για
την χρήση των οδοντιατρικών µηχανηµάτων και του κοµπρεσέρ . Η πλήρωση της δεξαµενής θα
γίνεται εξωτερικώς µε ειδικό πώµα .

13. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ο κλιµατισµός του χώρου (ψύξη και θέρµανση ) θα επιτυγχάνεται µε ένα κλιµατιστικό µηχάνηµα
οροφής τύπου compact ειδικό για οχήµατα (και όχι για σταθερούς εσωτερικούς χώρους, όπως
γραφεία, κατοικίες) ισχύος τουλάχιστον 9.000 BTU/h ψύξη και 3000 BTU/h θέρµανση. Λειτουργεί
µε παροχή ρεύµατος 220V από εξωτερική πηγή (δίκτυο ∆ΕΗ).
∆ίδεται επικουρικά για την θέρµανση αερόθερµο απόδοσης 2000 W για την ενίσχυση της απόδοσης
του κλιµατισµού τον χειµώνα .

14. ΧΡΩΜΑ
Λευκό µη µεταλλικό χρώµα.

15. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ερµάριο :
Θα πρέπει να υπάρχει ένας µικρός πάγκος εργασίας µε νιπτήρα όπως περιγράφηκε προηγουµένως.
Επιπλέον δίπλα στον πάγκο ντουλάπες και αποθηκευτικοί χώροι .
Θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν σε διάφορα σηµεία ερµάρια ή προθήκες για την αποθήκευση
ειδικού εξοπλισµού .

16. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :
Οδοντιατρική µονάδα δαπέδου:
Η οδοντιατρική έδρα θα πρέπει να είναι ηλεκτροµηχανική βάρους ανύψωσης >120kg, κατά
προτίµηση µε πολύσπαστο ή µαγνητικό κεφαλωτό ασθενούς, ανθεκτική ταπετσαρία αντιµικροβιακή,
γυαλιστερή. Να διαθέτει τουλάχιστον 2 µνήµες θέσης.
Nα φέρει ταµπλέτα επί πολυσπάστου βραχίονα,
πολλαπλή υδροσύριγγα , airotor µε φως και
ταχυσύνδεσµο και 2 ακόµα θέσεις κενές. Οποιαδήποτε παραπάνω λειτουργία θα αξιολογηθεί θετικά
.
Η µονάδα να έχει φωτισµό στα κοπτικά και πτυελοδοχείο µε σιελαντλία και χειρουργική
αναρρόφηση και σύστηµα αυτόµατης έκπλυνσης και γεµίσµατος δοχείου νερού κατά προτίµηση
στηριζόµενα στον κορµό του µηχανήµατος ο οποίο θα στηρίζεται στο δάπεδο.
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Να διαθέτει κατά προτίµηση σύστηµα εξωτερικής φιάλης για απεσταγµένο νερό (clean water
system)
Προβολέα ψυχρού φωτισµού, χειρουργικού , σκιαλυτικού µε αποσπώµενες λαβές.
Να διαθέτει ενσωµατωµένο υπέρηχο καθαρισµού δοντιών.
Να διαθέτει χειρολαβή αερότορ.
Να διαθέτει χειρολαβή χειρολαβών, µε εσωτερικό σπρέι νερού γωνιακή και ένα λουφτ µότορ
περίπου 20000rpm
Tα κοπτικά της µονάδας θα πρέπει να διαθέτουν κατά προτίµηση κεραµικά ρουλεµάν και βαλβίδες
αντιστροφής. Αυτόκαυστο κλίβανο εντός ειδικής εργαλειοθήκης χωρητικότητας περίπου 10 λίτρων
µε προγράµµατα επιλογής κύκλων αποστείρωσης.
Προβολέα επί της µονάδας.
Αεροσυµπιεστή 2ΗΡ περίπου χωρίς λάδι µε αεροφυλάκιο, περίπου 24 λίτρων
Χειρουργική αναρρόφηση µε ψιλό και παχύ σωλήνα και στήριξη αυτών επί της έδρας. Ο
αεροσυµπιεστής να είναι συνδεδεµένος µε θάλαµο συµπίεσης νερού ώστε η πίεση του νερού στο
χώρο του οδοντιατρείου να είναι επαρκής για τη σωστή λειτουργία του.
Ένα καρεκλάκι οδοντιάτρου ανατοµικό στο χρώµα της οδοντιατρικής έδρας.
Επιπλέον : ∆ονητή αµαλγάµατος και Συσκευή φωτοπολυµερισµού.
Προσοχή:Το όχηµα να έχει ικανό εσωτερικό ύψος για να δέχεται την οδοντιατρική έδρα .
Όσο αφορά τον λοιπό εξοπλισµό :
1.

ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ
2. ΒΑΣΙΚΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
3. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΠΛΗ
4. ΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
5. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ
6. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 6 ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆ΕΣ
7. ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΤΣΕΠΗΣ
8. ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΗΛΙΚΩΝ
9. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ∆ΙΠΛΟ
10. ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ
11. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ
12. ΣΚΑΜΠΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

που περιλαµβάνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, επί ποινή αποκλεισµού θα
παραδοθεί για κάθε είδος τεχνικό φυλλάδιο και πιστοποιητικό CE η δήλωση συµµόρφωσης.
17. ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ
Το όχηµα θα φέρει στην δεξιά του πλευρά µία µεγάλη τέντα που θα καλύπτει σχεδόν όλη την δεξιά
πλευρά του οχήµατος . Η συγκεκριµένη τέντα θα είναι αυτή που χρησιµοποιούν τα αυτοκινούµενα
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τροχόσπιτα και θα έχει δυνατότητα περιτύλιξης µε µανιβέλα και ασφάλισης κατα την µετακίνηση
του οχήµατος . Θα καλύπτει δε ανοιχτή έναν σηµαντικό χώρο στην δεξιά πλευρά του οχήµατος για
δίδει σκίαση και κάλυµµα από βροχή στους ασθενείς .
Πλήρη εφεδρικό τροχό µε ελαστικό επίσωτρο, τοποθετηµένο σε ευχερή θέση.
Το όχηµα να συνοδεύεται απαραίτητα µε µία πλήρη σειρά εργαλείων-παρελκοµένων άµεσης
εξυπηρέτησης, τοποθετηµένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο. Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής
κατασκευής και να αναφέρονται µε λεπτοµέρεια στην προσφορά του προµηθευτή. Τα απαιτούµενα
κατ’ ελάχιστον εργαλεία είναι:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Γρύλλος ανύψωσης
Μπουλονόκλειδο
∆ύο (2) κοχλιοστρόφια (µικρό-µεγάλο) (σταυροκατσάβιδα – “πλακέ”)
Σειρά γερµανικών κλειδιών
Γαλλικό κλειδί
Σφυρί 0,3 Kg
Σφήνες αναστολής κύλισης
Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθµευσης)
Έναν (1) πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, καθαρού βάρους 6 kg που θα βρίσκεται σε
εύκολα προσβάσιµη θέση και δεύτερο καθαρού βάρους 1.5 kg που θα βρίσκεται κοντά
στη θέση του οδηγού.
Αντιολισθητικές αλυσίδες

18. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Υποχρεωτική η προσκόµιση εγκρίσεως τύπου από τον αρµόδιο φορέα.
Το όχηµα κατά την παράδοση του θα συνοδεύεται από µεµονωµένη έγκριση τύπου - φορτηγού
ειδικής χρήσης SG µε βάσει την οδηγία 2007/46 , ώστε να µην υπάρχει κώλυµα στην διαδικασία
ταξινόµησης .
Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται να προβεί µε ευθύνη και δαπάνη του σε οποιαδήποτε
συµπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση, που θα ήθελε απαιτηθεί κατά τον έλεγχο του ΚΤΕΟ.
Όλη δε η κατασκευή του αµαξώµατος να είναι σύµφωνα µε τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Με
την προσφορά να συνυποβάλλονται και θεωρούνται απαράβατοι όροι :
1
2
3
4
5

6
7
8

Φύλλο Συµµόρφωσης.
Τεχνικά Φυλλάδια κάθε προσφερόµενου είδους .
Σχέδιο µε διαστάσεις όπου θα φαίνεται η εσωτερική διαµόρφωση του χώρου φόρτωσης του
οχήµατος.
ISO 9001:2008 διασκευαστή του οχήµατος (αµαξοποιϊας) για ειδικά οχήµατα .
O διασκευαστής- αµαξοποιός , εφόσον ούτως ή άλλως θα φιλοξενήσει στον χώρο του τον
ιατρικό εξοπλισµό για την τοποθέτηση του , να ικανοποιεί µε πιστοποιητικό
αναγνωρισµένου φορέα τις οδηγίες για την ορθή διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού
(ΚΥΑ 29949/1841/09).
Πιστοποιητικό για την ορθή διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού (ΚΥΑ
29949/1841/09) της εταιρείας εµπορίας και πώλησης του ιατρικού εξοπλισµού .
Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 της εταιρείας εµπορίας του οδοντιατρικού εξοπλισµού ,
καθώς και της εταιρείας κατασκευής του .
Απλό συµφωνητικό του συµµετέχοντα µε τους υποπροµηθευτές (Εταιρεία οδοντιατρικού
εξοπλισµού και διασκευαστή) όπου αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης και
αναλαµβάνουν την προµήθεια σε περίπτωση κατακύρωσης .
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19.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτή αναφέρεται στην οµαλή και ανεµπόδιστη λειτουργία του οχήµατος για δυο (2) τουλάχιστον
χρόνια, χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων. Σε αυτή τη διάρκεια της εγγύησης ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας για την αντικατάσταση ή επισκευή
εξαρτηµάτων του οχήµατος, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από λάθος χειρισµό του
προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Επίσης, πρέπει ο προµηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήµατος σε ανταλλακτικά για δέκα
(10) τουλάχιστον έτη από την παράδοσή του. Οι αιτήσεις της εταιρείας προς τον προµηθευτή για τα
ανταλλακτικά πρέπει να ικανοποιούνται άµεσα για τα ανταλλακτικά που έχουν σχέση µε τη
λειτουργικότητα – επιχειρησιακή εκµετάλλευση του οχήµατος, εντός ενός (1) µηνός δε για τα λοιπά.

20. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Να αναφερθούν οι δυνατότητες συντήρησης του προµηθευτή (η υποδοµή στην Ελλάδα, χρόνος
απόκρισης σε περίπτωση διαφόρων βλαβών, η δυνατότητα διάθεσης ανταλλακτικών κλπ). Είναι
υποχρεωτική η ύπαρξη εξουσιοδοτηµένου συνεργείου πλησίον της Υπηρεσίας, του οποίου τα
στοιχεία (επωνυµία και διεύθυνση) να δηλώνονται στην προσφορά.

21. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει µε δαπάνες του προµηθευτή στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας
µας.

22. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Μακροσκοπικός Έλεγχος
Τα οχήµατα θα επιθεωρούνται για την επιµεληµένη κατασκευή, τον εξοπλισµό, τα παρελκόµενα και
γενικά τη συµφωνία µε τους όρους αυτής της προδιαγραφής.
Λειτουργικός έλεγχος
Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται µε την οδήγηση των οχηµάτων, σε απόσταση και συνθήκες δρόµου
που θα κρίνει η επιτροπή παραλαβής όπου γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας του κινητήρα, του
φωτισµού, του κλεισίµατος των θυρών, των συστηµάτων θέρµανσης, αερισµού, πέδησης και γενικά
όλου του εξοπλισµού του οχήµατος. Μετά το τέλος της διαδροµής γίνεται έλεγχος εξωτερικός του
κινητήρα για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Η δαπάνη και η ευθύνη του λειτουργικού ελέγχου
βαρύνει τον προµηθευτή.

23. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Με την παράδοση του οχήµατος ο προµηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν, µε κατάλληλο
προσωπικό, τους τεχνικούς της Υπηρεσίας σε θέµατα χειρισµού, συντήρησης, εκµετάλλευσης και
επισκευής του οχήµατος.
24. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το όχηµα πρέπει να συνοδεύεται µε πλήρη σειρά βιβλίων και εγχειριδίων οδηγιών συντήρησης
λειτουργίας, χειρισµού στην Ελληνική και βιβλίο ανταλλακτικών (εικονογραφηµένος κατάλογος ή
CD) στην Ελληνική γλώσσα.
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25. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά, νοείται ότι θα
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της καλής τεχνικής και σύµφωνα µε
τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή των οχηµάτων.
26. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται δυο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

∆ράµα 17-06- 2015
Ο συντάκτης

Παναγιώτης Κουρουτζίδης
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Τεχνολόγων
Μηχανικών

Ο ∆ιευθυντής Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης

∆ηµήτριος Μαυρίδης
ΠΕ ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Προµήθεια Kινητής – Οδοντιατρικής
Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού
Προϋπολογισµός: 109.511,11 €

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σ
Πληροφορίες: ∆. Μαυρίδης
Τηλ: 2521 350 664
Fax: 2521020562
E-mail: dmavr@dimosdramas.gr

Κωδικός: 15.7135.10
CPV: 34144000-8

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια κινητής ιατρικής – οδοντιατρικής µονάδας και
συνοδού εξοπλισµού (τουλάχιστον EURO 5, DIESEL) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου
∆ράµας (παιδιατρικός, οδοντιατρικός έλεγχος και υλοποίηση προγραµµάτων εµβολιασµών).
Το όχηµα θα εξυπηρετεί τον µαθητικό πληθυσµό σε επίπεδο προληπτικού, παιδιατρικού, οδοντιατρικού
ελέγχου και προγραµµάτων εµβολιασµών.
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 89.033,42 € µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%). Το συνολικό ποσό των 109.511,11 € (συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.), θα βαρύνει την πίστωση Κ.Α 15.7135.10, του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους
2015.
Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη “περίπου”, γίνεται δεκτή αρνητική απόκλιση µέχρι 5%, καθώς βέβαια
και οποιαδήποτε θετική απόκλιση.
Το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού ανέρχεται: 109.511,11 € µε ΦΠΑ
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (αποφ.
11389/93 - EKΠOTA).
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό
διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη τεχνοοικονοµικά χαµηλότερη προσφορά σύµφωνα µε την σχετική
διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

∆ράµα 17-06-2015
Ο συντάκτης

Ο ∆ιευθυντής Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης

Παναγιώτης Κουρουτζίδης
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Τεχνολόγων
Μηχανικών

∆ηµήτριος Μαυρίδης
ΠΕ ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ

Προµήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής
Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού
Προϋπολογισµός: 109.511,11 €

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σ
Πληροφορίες: ∆. Μαυρίδης
Τηλ: 2521 350 664
Fax: 2521020562
E-mail: dmavr@dimosdramas.gr

Κωδικός: 15.7135.10
CPV: 34144000-8

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/15

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά
χαρακτηριστικά)

Μ.Μ. (π.χ. τεµ. ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜΗ
m², m³, κ.λ.π.)
ΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
(ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟ
MERCEDES BENZ SPRINTER VAN
413 CDI KA) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΜΕΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 4.600 Kg

2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΕ
ΤΗΣ
ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΥΗΣ ΤΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ.

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1

40.000,00

40.000,00

9.200,00

49.200,00

1

25.000,00

25.000,00

5.750,00

30.750,00

ΣΥΝΟΛΟ

65.000,00

14.950,00

ΚΟΣΤΟΣ

ΦΠΑ

79.950,00

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(Είδος, τύπος, τεχνικά
χαρακτηριστικά)
ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

Μ.Μ. (π.χ. τεµ. ΠΟΣΟΤ
ΤΙΜΗ
m², m³, κ.λ.π.)
ΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1

2

ΒΑΣΙΚΑ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΕΜ

1

3

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΗ ΑΠΛΗ

ΤΕΜ

1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
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4

ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ

ΤΕΜ

1

5

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ
ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΥ ΦΑΚΟΥ

ΤΕΜ

1

6

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΕ 6
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙ∆ΕΣ

ΤΕΜ

1

7

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΤΣΕΠΗΣ

ΤΕΜ

2

8

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ∆ΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΕΜ

1

9

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΧΡΩΜΙΟΥ ∆ΙΠΛΟ

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

1

ΤΕΜ

2

10 ΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΟΣ

11

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

12 ΣΚΑΜΠΟ ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΣΥΝΟΛΟ

24.033,42

5.527,69

29.561,11

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

65.000,00

14.950,00

79.950,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

24.033,42

5.527,69

29.561,11

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

89.033,42

20.477,69

109.511,11

Ο συντάκτης

Παναγιώτης Κουρουτζίδης
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Τεχνολόγων
Μηχανικών
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& Ανακύκλωσης

∆ηµήτριος Μαυρίδης
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1Ο - Αντικείµενο της προµήθειας
Η παρούσα Γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια κινητής ιατρικής – οδοντιατρικής
µονάδας και συνοδού εξοπλισµού.
ΑΡΘΡΟ 2Ο - Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) της παρούσας µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 3Ο - Τρόπος εκτελέσεως της προµήθειας
Η προµήθεια θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 4Ο – Σύµβαση - εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο προµηθευτής, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος να έρθει σε
ορισµένο τόπο και χρόνο - όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της σύµβασης και την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 5Ο - Έκπτωση του αναδόχου
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας φόρτωσης - παραδόσεως του υλικού ή ο
ανάδοχος δε συµµορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Άρθρου 33 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 6Ο - Πληµµελής κατασκευή - Απόρριψη - Αντικατάσταση
Τo υπό προµήθεια όχηµα θα είναι άριστης ποιότητας και απαλλαγµένο από ελαττώµατα, και εκπληρώνει
τους όρους της σύµβασης.
Κατά την παράδοση, η αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου θα ελέγξει την συµφωνία του οχήµατος µε
την προσφορά του προµηθευτή και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Εάν δεν εκπληρώνουν τα παραπάνω ο προµηθευτής κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι
υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει ολικώς ή µερικώς, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του ∆ήµου ∆ράµας
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 34 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, ειδάλλως δεν θα το
παραλάβουµε.
ΑΡΘΡΟ 7 Ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις.
Ο προµηθευτής σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις,
που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της
περίληψης της διακήρυξης του αρχικού διαγωνισµού και του τυχόν επαναληπτικού

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 36

ΑΡΘΡΟ 8 Ο - Επιστροφή εγγυήσεων
Η Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (που αφορά στον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προµήθεια), επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των υπόλοιπων προµηθευτών που έλαβαν
µέρος στο διαγωνισµό και απερρίφθησαν , επιστρέφονται µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οχήµατος
και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας, επιστρέφεται στον προµηθευτή τρεις µήνες µετά τη λήξη του χρόνου καλής
λειτουργίας τον οποίο έχει ορίσει στην προσφορά του ο προµηθευτής.
ΑΡΘΡΟ 9 Ο – Πληρωµή
Η πληρωµή θα γίνουν µε τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης .
ΑΡΘΡΟ 10 Ο - Παραλαβή.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ∆ήµου ∆ράµας, αφού διαπιστωθεί ο
προµηθευτής εκπληρώνει πλήρως τις απαιτήσεις της µελέτης.
Κατά την παράδοση, η αρµόδια επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου θα ελέγξει την συµφωνία του οχήµατος
µε την προσφορά του προµηθευτή και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Εάν κατά την παραλαβή
διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές προδιαγραφές, ο ∆ήµος ∆ράµας µπορεί να προτείνει απόρριψη
του οχήµατος ή αντικατάσταση του (κατόπιν απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Άρθρο 34 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών).
Εάν ο προµηθευτής δεν συµµορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόµενης από
την ίδια προθεσµίας, ο ∆ήµος ∆ράµας δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασµό
του αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συµφέροντα του τρόπο. Για την κάλυψη των
σχετικών δαπανών, χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 11 Ο – Παράδοση του οχήµατος
Η παράδοση του οχήµατος θα γίνει στο χώρο του εργοταξίου του ∆ήµου ∆ράµας, και θα παραδοθεί ως εξής:
Σε δυο (2) µήνες ς από την υπογραφή της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Γενικά
Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την παρούσα προµήθεια, ισχύουν οι διατάξεις:
18. Του Ν.2286/1-1-1995 "Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων".
19. Της Υπουργικής απόφασης 11389/93 ‘’Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.’’
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 Ο - Αντικείµενο της προµήθειας
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια κινητής ιατρικής – οδοντιατρικής
µονάδας και συνοδού εξοπλισµού (EURO 5, DIESEL) για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου
∆ράµας.
ΑΡΘΡΟ 2 Ο - Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές – ∆ιατάξεις
Στην παρούσα προµήθεια, ισχύουν όπου υφίστανται οι προδιαγραφές DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι
διεθνείς I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις :
α)Απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.) του Υπ. Εσωτερικών
β) Ν. 3463/06 µε τίτλο “Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων”
γ) Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
δ) Ν4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και
άλλες διατάξεις»
ΑΡΘΡΟ 3 Ο - Τρόπος προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ηλεκτρονικό δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό
διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά σύµφωνα µε την σχετική διακήρυξη και
τις τεχνικές προδιαγραφές.
Όλοι δε οι διαγωνιζόµενοι θα προσκοµίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση της µελέτης και αποδέχονται
τους όρους αυτής , καθώς και εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
ΑΡΘΡΟ 4 Ο - Προϋπολογισµός προµήθειας
Ο προϋπολογισµός της συνολικής προµήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 89.033,42 € συν
20.477,69 για Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 109.511,11 € και θα βαρύνει την πίστωση µε Κ.Α.
15.7135.10 , του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015.
ΑΡΘΡΟ 5 Ο - Εγγυήσεις
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο
χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε Ευρώ, και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 2% της
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της
σύµβασης. 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. ∆εν απαιτείται εγγύηση
συµµετοχής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συµφωνιών-πλαίσιο ή σε συνοπτικό διαγωνισµό του
άρθρου 143 του Ν.4281/2014.
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Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156, δεν προσκοµίσει
εγκαίρως τα προβλεπόµενα στο άρθρο 168 δικαιολογητικά κατακύρωσης, δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και
στους λοιπούς προσφέροντες εντός πέντε (5) 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.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της
σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
γ) «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών
που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας, εφόσον από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται η προσκόµιση τέτοιας εγγύησης. Το ύψος
της εγγύησης καλής λειτουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό.
1. Τα έγγραφα της σύµβασης ορίζουν κατά τρόπο σαφή και ορισµένο τις απαιτούµενες εγγυήσεις, τον τύπο,
το ακριβές ποσό, τη διαδικασία κατάπτωσης, επιστροφής ή αποδέσµευσης, και τους ειδικότερους όρους
αυτών.
2. Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 έως 3 εκδίδονται από 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 Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν.
2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τοδικαίωµα 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.
ΑΡΘΡΟ 6 Ο - Προθεσµίες ποινικές ρήτρες
Η προθεσµία παράδοσης του οχήµατος ορίζεται σε δυο (2) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης
Σε περίπτωση που η ανωτέρω προµήθεια παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
όπως διαµορφωθεί µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε σύµφωνα µε
το άρθρο 27 της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπόµενων
κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του µέγιστου
προβλεπόµενου χρόνου παράτασης: 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης , προκύπτει κλάσµα ηµέρας ,
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου
παράτασης, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
Μετά καθυστέρηση πέντε εβδοµάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύµβαση της προµήθειας και
να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον προµηθευτή έκπτωτο.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την υπογραφή της
σύµβασης και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Η τελευταία θα επιστραφεί µετά
την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του οικίσκου , ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συµβαλλόµενους.
ΑΡΘΡΟ 7 Ο - Πληρωµές.
Η πληρωµή της αξίας στον προµηθευτή, γίνεται (σύµφωνα µε το άρθρο 36 της 11389/93 Υπ. Απόφασης) µε
την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή, αφού ο προµηθευτής
εκπληρώσει κάθε υποχρέωση που απαιτείται από την παρούσα µελέτη και µετά την πληρωµή από τον
Οργανισµό πληρωµών ΟΠΕΚΕΠΕ .
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Τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχετικές µε
τη διενέργεια της προµήθειας δαπάνες του αγοραστή, βαρύνουν τον οικείο κωδικό αριθµού εξόδου (Κ.Α.Ε.)
του προϋπολογισµού του έτους 2015. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονοµικής
διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και των Κοινοτήτων.
ΑΡΘΡΟ 8 Ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση – παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα
µε το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων
και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου
προβλεπόµενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει
τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνία διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται
συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από
την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα
αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα
αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από την
οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω πρόστιµο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη
της λήξης του συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι της προσκόµισης του συµβατικού
υλικού, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν
του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της
ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 9 Ο - Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας, µε
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε
τακτή προθεσµία που ορίζεται σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή,
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του 1/2 αυτού, όταν ο
συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά
τη λήξη του, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης. Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται
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προθεσµία 20 ηµερών από την έκδοσή της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή
τους από τον προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων ηµερών,
επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε περίπτωση
τµηµατικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν από την
ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών παραδόσεων. Επίσης, τα
απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος
και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσµίας για την παράδοση τούτων. Το παραπάνω
πρόστιµο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαηµέρου και
εφόσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά
εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε την
απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία
της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηµα
του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε
απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µε την οποία και επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5%
επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η
παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση που θα
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Προέλευση τω προσφεροµένων υλικών
1.Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει το
προσφερόµενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του. Εφόσον για τη παραγωγή του τελικού
προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά
περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στην διαµόρφωση
της τιµής του τελικού προϊόντος, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε, εάν
διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της
δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Εµπορίου για την κατά
την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος, από διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου
για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των ΟΤΑ, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού
3.Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 1 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να
επισυνάψουν σ’ αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα
κατασκευαστή το όχηµα µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
4.Μετά την σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την
προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη
του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, µε απόφαση του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου.
5.Εφόσον πρόκειται για επαρχιακό εργοστάσιο, η αλλαγή του εργοστασίου γίνεται υπό την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι το νέο εργοστάσιο βρίσκεται σε περιοχή µε το ίδιο ή µεγαλύτερο ποσοστό προτίµησης
επαρχιακής βιοµηχανίας (ΠΕΒ) µε το αρχικό. Όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας µπορεί να εγκριθεί η
αλλαγή εργοστασίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µε άλλο εργοστάσιο που βρίσκεται
σε περιοχή µε χαµηλότερο ποσοστό ΠΕΒ. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από το συµβατικό τίµηµα η
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διαφορά ΠΕΒ.
6.Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς
προηγούµενη, κατά τα ανωτέρω, έγκριση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή
εκπτώτου από τη σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 11 Ο - Τεχνικές προδιαγραφές
Προµήθεια Kινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού
Όσα αναφέρονται στην αναλυτική τεχνική µελέτη (τεχνικές προδιαγραφές) που συνοδεύει την
διακήρυξη

Χαρακτηριστικά
Όσα αναφέρονται
στις τεχνικές
περιγραφές

Απαίτηση

Απάντηση

Παραποµπή

Ναι

∆ράµα 17-06-2015
Ο συντάκτης

Παναγιώτης Κουρουτζίδης
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Τεχνολόγων
Μηχανικών

Ο ∆ιευθυντής Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης

∆ηµήτριος Μαυρίδης
ΠΕ ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Σ
Πληροφορίες: ∆. Μαυρίδης
Τηλ: 2521 350 664
Fax: 2521020562
E-mail: dmavr@dimosdramas.gr

Προµήθεια Κινητή ς Ιατρικής – Οδοντιατρικής
Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού
Προϋπολογισµός: 109.511,11 €
Κωδικός: 15.7135.10
CPV: 34144000-8

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Είδος

Τεµάχια

Προµήθεια Κινητής
Ιατρικής –
Οδοντιατρικής
Μονάδας και Συνοδού
Εξοπλισµού

1

Τιµή ανά τεµάχιο €

∆απάνη €

ΠΟΣΟ
Φ.Π.Α. 23%
ΣΥΝΟΛΟ

∆ράµα , _________ 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(υπογραφή & σφραγίδα)

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 43

Παράρτηµα Β

Γενικά

Κινητήρας

2

3

Ναι

Ναι

Ναι

Συµµόρφωση /
Απαίτηση
Απάντηση

Παραποµπή

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 44

Να δοθούν οι καµπύλες ισχύος και ροπής του κινητήρα.

Σκοπός

Προδιαγραφές /
Χαρακτηριστικά

1

α/α

Τεχνικές Προδιαγραφές

«Προµήθεια Κινητής Ιατρικής – Οδοντιατρικής Μονάδας και Συνοδού Εξοπλισµού»

Προς την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: __________________________________________________
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: ____________________________________________________________
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: __________________________________________________________
ΤΗΛ: __________________________________________________________________
ΦΑΞ: __________________________________________________________________
Ε-MAIL: _______________________________________________________________

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ της ΜΕΛΕΤΗΣ

Ναι

Σύστηµα
διεύθυνσης

Σύστηµα πέδησης

5

6

Σύστηµα ανάρτησης

Ναι

Τροχοί

Ναι

Ηλεκτρικό Σύστηµα

10

Ναι

Ναι

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 45

Θάλαµος οδήγησης
– όργανα ελέγχου

9

Να δηλωθούν οι διαστάσεις των ελαστικών.

8

Να δηλωθεί το µέγιστο τεχνικό φορτίο των αξόνων.

7

Να γίνει πλήρης περιγραφή του συστήµατος πέδησης.

Ναι

Ναι

Σύστηµα µετάδοσης
κίνησης

4

Ναι

Κλιµατισµός θέρµανση

Χρώµα

Λοιπός εξοπλισµός

13

14

15

Λοιπά παρελκόµενα

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι
Ιατρικός εξοπλισµός

Χώρος φόρτωσης – διαµόρφωση οχήµατος

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 46

17

Οδοντιατρική
µονάδα δαπέδου

Οδοντιατρική έδρα

Ναι

Υδραυλική
εγκατάσταση

12

16

Ναι

Ποδαρικά
σταθεροποιήσης

Ναι

Ναι

Σκαλοπάτι
πρόσβασης

Ναι

Ναι

Πλευρικά
τοιχώµατα – οροφή
- διαχωριστικό

Μόνωση –
Επένδυση

11

Εγγύηση καλής
λειτουργίας

Συντήρηση

19

20

Ναι

Ναι

Ναι

Έλεγχοι παραλαβής

Εκπαίδευση

Βιβλιογραφία

Παρατηρήσεις

Χρόνος παράδοσης

22

23

24

25

26

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Διακήρυξη -- Προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού (τύπου van) διαμορφωμένο σε κινητή μονάδα οδοντιατρικού ελέγχου -- Σελίδα 47

(σφραγίδα και υπογραφή)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

∆ράµα ____ / ____ / 2015

Στην στήλη «Απάντηση» απαντάµε µε ένα «ΝΑΙ». Σε περίπτωση που η απάντηση είναι «ΟΧΙ» πρέπει να συµπληρωθεί η στήλη «Παραποµπή»

Τόπος παράδοσης

21

Στοιχεία εξουσιοδοτηµένου συνεργείου (επωνυµία και διεύθυνση)

Ειδικές απαιτήσεις

18

Τεχνική Έκθεση – Γενική / Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Σελίδα 48

