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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ : ∆ηµόσιος
ανοικτός
διαγωνισµός προµήθειας ενός (1)
αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου συνολικού προϋπολογισµού
ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Κωδικός CPV 34144431-8
Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας; έχοντας υπ όψη τις διατάξεις :
1. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/Β/1993) «Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –ΕΚΠΟΤΑ».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06. «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων »
3. Το αριθµ. Π1/2391/6-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας , περί έγκρισης στο Ενιαίο Πρόγραµµα
Προµηθειών έτους 2011 .
4. Το αριθµ. 16200/18-11-2011 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας –Θράκης περί έγκρισης προµήθειας
ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου από το ελεύθερο εµπόριο
5. Το 2459/8-12-2011 έγγραφο του Ο.∆.∆.Υ. Α.Ε. περί µη διάθεσης στην
αποθήκη του οργανισµού σαρώθρου του ζητούµενου τύπου και
προδιαγραφών .
6. Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας οικονοµικού
έτους H 2011 µε ΚΑ 20.7132.03
7. Tην 315 /2011 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής , µε την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισµού .
ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ
ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης
την συµφερότερη προσφορά ,για την προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου
αναρροφητικού σαρώθρου , µε τα παρακάτω ελάχιστα αναγκαία τεχνικά
χαρακτηριστικά : α)χωρητικότητα κάδου σαρωµάτων : 1000 λίτρα β) ισχύς κινητήρα
κίνησης : 40 Ηp , γ) ύψος ανατροπής κάδου : 1.300 mm δ) πλάτος σάρωσης :
1.600 mm ε)ταχύτητα πορείας : 20 km/h στ) ταχύτητα σάρωσης: 10 km/h , για
την κάλυψη των αναγκών καθαρισµού του οδικού δικτύου , των πεζοδροµίων , των
πλατειών και πάρκων του δήµου και σύµφωνα µε τις αναλυτικές τεχνικές
προδιαγραφές που επισυνάπτονται ,συνολικής δαπάνης ογδόντα πέντε
(85.000) ευρώ µε το ΦΠΑ .
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 2ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ
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ΑΡΘΡΟ
ΑΡΘΡΟ
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ΑΡΘΡΟ 1ο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής.
2) Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα ∆ράµας , Βερµίου 2 & 1ης
Ιουλίου γωνία ,2ος όροφος , σε ηµέρα και ώρα που θα καθοριστεί µε την περίληψη
της διακήρυξης . Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία
παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως
εκπρόθεσµες.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της
αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του
διαγωνισµού.
3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά
Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα
β) νοµικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8
ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισµοί
4) Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη
συµµετοχή σ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα .
ΙΙ. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη
προσφορά τους µε ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά:
α) Οι Έλληνες προµηθευτές:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (απαιτείται µόνο για τα φυσικά
πρόσωπα) .
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ,µεταγενέστερο της
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στις εφηµερίδες , από το οποίο να
προκύπτει ότι:
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή
δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψηφίου ενώπιον
δικαστικής η διοικητικής αρχής η συµβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται
ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη
αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά εντός του
«Φακέλου ∆ικαιολογητικών».
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 και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού .
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου , µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
6. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των
παραγράφων 3 και 4 του παρόντος εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.
β) Οι αλλοδαποί προµηθευτές:
1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, (µεταγενέστερο της δηµοσίευσης του διαγωνισµού
στις εφηµερίδες) ,από το οποίο να προκύπτει ότι
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό,
ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψηφίου ενώπιον
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή ∆ήλωση θα
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά εντός του «Φακέλου
∆ικαιολογητικών».
4. Πιστοποιητικό 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 υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. (για συµµετοχή σε διαγωνισµό δηµοσίου ή κάθε νόµιµη χρήση ) .

5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς
καταλόγους .

γ)

Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Στην περίπτωση αυτή υποχρέωση
προσκόµισης ποινικού µητρώου έχει ο νόµιµος εκπρόσωπος της συµµετεχούσης
εταιρίας, καθώς και επίσηµο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του
νόµιµου εκπροσώπου της εταιρίας.
δ) Οι συνεταιρισµοί:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι
• δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης
• δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
ε)

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Για τη συµµετοχή των ενώσεων προµηθευτών, εφόσον αυτές πληρούν τις
προϋποθέσεις του άρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ .
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε το αρ. 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. για ενώσεις προµηθευτών που
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις Μ.Μ.Ε. ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και
επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού.
3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή
θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται
στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που
κάθε φορά εκδίδει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που
διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία
στην προσφορά σχετικά µε αυτό.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από

αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.
Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόµιµα
θεωρηµένα ως γνήσια
φωτοαντίγραφα .Τα δε δικαιολογητικά
που είναι
συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση .
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
(1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε
φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής
ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την
προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε. Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου( επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου ,φαξ)
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
(2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα
ζητούµενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
(3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
(4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο
µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
(5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη.
(6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους
νόµιµους εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα
µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
(7)Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη .

δυνατόν

να

(8) Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση , αριθµό
τηλεφώνου , φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψηφίου
αναδόχου , τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου .
2)Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις
Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν τα
παρακάτω:
1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καµία
επιφύλαξη.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει
να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προµήθεια είδος σε
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
3. Αναλυτική κατ’ άρθρο υπεύθυνη δήλωση για την συµµόρφωση ή απόκλιση
του προσφερόµενου είδους από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο
Τελωνείο και κάθε αρµόδια αρχή για παράδοση του υπό προµήθεια είδους
ελεύθερου στον ∆ήµο
5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο τόπος της τεχνικής
υποστήριξης του µηχανήµατος (θα προσδιορίζεται).
6. Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει µε υπεύθυνη δήλωση το εργοστάσιο
κατασκευής του σαρώθρου, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής
του σαρώθρου.
7. Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν το προσφερόµενο είδος µερικά
ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του
νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου (της ιδιότητάς του αποδεικνυοµένης),
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά, στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης της προµήθειας στον διαγωνιζόµενο και µέσα στον αναφερόµενο
στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
β ) θα καλύψει τον ∆ήµο µε ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη.
γ) θα καλύψει τον ∆ήµο µε την προσφερόµενη από τον διαγωνιζόµενο εγγύηση.
8. Πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστικού οίκου του
προσφεροµένου είδους .
9.Επικυρωµένο αντίγραφο της προβλεπόµενης
προσφερόµενου µηχανήµατος (Μ.Ε.).

έγκρισης

τύπου

του

10.Κατάσταση οµοίων προµηθειών σε φορείς του ∆ηµοσίου, για την τελευταία
τριετία στην οποία θα αναφέρονται οι ηµεροµηνίες παράδοσης, ο φορέας,
συνοδευόµενη από βεβαιώσεις των αντίστοιχων φορέων για καλή διαγωγή των
προσφεροµένων ειδών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς.

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
3) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν
κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από
αυτές.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται,
ως απαράδεκτες.
4) Τιµή προσφοράς
(1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και
αριθµητικώς.
(2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
(3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή
δεν δίδεται ενιαία τιµή, για το µέρος της ποσότητας που προσφέρει ο µετέχων στον
διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
(4) Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του
ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά
τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο
(5)Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του προσφερόµενου
είδους και όχι στις τιµές των µερών .
(6)Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
5) Υποβολή προσφορών
(1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη
διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ: ∆ΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο∆ΟΣ: ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΩΝΙΑ
Τ.Κ: 66 100, ∆ΡΑΜΑ

(2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την 18/01/2012 και 10 π.µ. η
ώρα, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. Σε
περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την προηγούµενη
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

(3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού
έως τις 10:00.π.µ.
(4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
6) Εγγυήσεις
1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων
αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση.

2)Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης ήτοι ποσού 3.455,00 €.
. Στην εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα:
i.
η ηµεροµηνία έκδοσης
ii.
ο εκδότης
iii.
ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται
(∆ήµος ∆ράµας)
iv.
ο αριθµός της εγγύησης
v.
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
vi.
η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση
vii.
η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού
viii.
ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της
διζήσεως
ix.
ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που
διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους 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
x.
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου
xi.
η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει
να έχει χρονική ισχύ 150 ηµερών τουλάχιστον από την
ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών του άρθρου
1.6 και επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε
, µε την κατάθεση από τον διαγωνιζόµενο της εγγύησης καλής
εκτέλεσης .
xii.
ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση
της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας
του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να
γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη.
Ο ανάδοχος µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται µέσα σε διάστηµα δέκα
(10) ηµερών από την κοινοποίηση σ’αυτόν του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης , προσκοµίζοντας και

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης ίσης µε το 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω εγγύηση θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα
της παρούσης διακήρυξης.
Ο προµηθευτής που δεν θα προσέλθει στην προθεσµία που ορίστηκε να υπογράψει
την σχετική σύµβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που
έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση
µας.
Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου επιβάλλονται στον προµηθευτή οι
προβλεπόµενες κυρώσεις από τον ΕΚΠΟΤΑ .
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνες µε το συνηµµένο υπόδειγµα .
5) Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120
ηµερών. Ο υπολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει από την επόµενη
της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 3ο

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Αποσφράγιση προσφορών
α. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.
β. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων .
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – κατά
την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται , αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
2) Αξιολόγηση προσφορών
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
α) η συµφωνία της προσφοράς προς τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
(ισχύς κινητήρα ,ταχύτητα πορείας ,ταχύτητα σάρωσης ,πλάτος σάρωσης
,χωρητικότητα κάδου σαρωµάτων ) .
β) διάστηµα και κάλυψη της εγγύηση καλής λειτουργίας
γ) διασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης , ο τρόπος αντιµετώπισης της συντήρησης
και των επισκευών , η χρονική κάλυψη σε ανταλλακτικά , ο χρόνος παράδοσης των
ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσης του σαρώθρου .

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η
οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη συµφερότερη
προσφορά , σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών .
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα
από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6) Στην διαδικασία του διαγωνισµού θα µετέχει και µηχανολόγος µηχανικός
προκειµένου να διευκολύνει την τριµελή επιτροπή στην αξιολόγηση των τεχνικών
προδιαγραφών του προς προµήθεια αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου .
3. Ενστάσεις
(1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισµού 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.
β. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν η της νοµιµότητας της διενέργειας
ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την
διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα .

(2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1) Κατακύρωση
1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης .
2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1. παραλαβή –παράδοση

Η παράδοση του αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου θα γίνει σε χώρο που
θα ορισθεί από το ∆ήµο µας.
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει
την πίστωση 20.7132.03 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας και η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει
σύµφωνα µε το άρθρο 11 της συγγραφής υποχρεώσεων .
2. κρατήσεις

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και των τυχόν
επαναληπτικών Υπόκειται επίσης σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων
φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού , ήτοι κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΑ∆ΚΥ ΤΕΑ∆Υ, 0,50 υπέρ ΤΑ∆ΚΥ ΤΠ∆Υ
και φόρος προµηθευτών 4%.
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Τµήµα προµηθειών του ∆ήµου ∆ράµας , Βερµίου
1, ΤΚ 66 100 ∆ράµα από τον αρµόδιο υπάλληλο κο
2 & 1ης Ιουλίου γωνία
Μιλτιάδη Μελιάδη , τηλέφωνο: 2521 350 630 και FAX: 25210 23343.
ΑΡΘΡΟ 7ο
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο (2) ηµερήσιες
οικονοµικές , σε δύο (2) ηµερήσιες σε µία (1) εβδοµαδιαία νοµαρχιακές εφηµερίδες
καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στο « διαύγεια » .

Ο
Προϊστάµενος Τµήµατος
Προµηθειών

Μιλτιάδης Μελιάδης

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας……………………………………………………….
Κατάστηµα…………………………………………………………….......
Ηµεροµηνία Έκδοσης…………
Ευρώ………….
Προς
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου 66100

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ.………….ΕΥΡΩ 3.455,00
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 ενός(1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ….…………….. ∆ιακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις τ… εν λόγω που απορρέουν
από τη συµµετοχή τ….. στον ανώτερω 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 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 …………………………..
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.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας……………………………………………………….
Κατάστηµα…………………………………………………………….......
Ηµεροµηνία Έκδοσης…………
Ευρώ………….
Προς
∆ΗΜΟ ∆ΡΑΜΑΣ
Βερµίου 2 και 1ης Ιουλίου 66100

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ.………ΕΥΡΩ

,00.

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζύσεως
του
ποσού
των
…………………………….ευρώ
υπέρ
της
Εταιρείας……………………………………………………….∆/νση…………………
…………………………..………………… για τη καλή εκτέλεση των όρων της
σύµβασης……………………συνολικής
αξίας………………………….για
την
Προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου .
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 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 …………………………..
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.

