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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

∆ηµόσιου διεθνή ανοικτού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την
προµήθεια και την πενταετή συντήρηση, δυο (2) απορριµµατοφόρων µε πλάκα συµπίεσης (τύπου
πρέσας), ενός (1) µηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών µέτρων (m3), και δυο (2)
ανατρεπόµενων φορτηγών µε υδραυλικό γερανό και αρπαγή, µε απλή χρηµατοδοτική µίσθωση
(financial leasing), για πέντε (5) έτη µε δικαίωµα αγοράς των ειδών.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Της υπ΄ αριθµ. 11389/93 Απόφασης Υπ. Εσωτερικών ¨Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.
(ΕΚΠΟΤΑ)¨

2.

Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
– Πρόγραµµα Καλλικράτης»

3.

Των άρθρων 193 παρ. 1 κ΄ 3 και 209 παρ. 1 του Ν. 3463/06 ¨Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων¨

4.

Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 2286/95

5.

¨Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων¨

6.

Του Π.∆. 60/07 ‘Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005’

7.

Του

Ν.

1665/86

¨Συµβάσεις

Χρηµατοδοτικής

µίσθωσης¨,

όπως

τροποποιήθηκαν

και

συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 2367/95 ¨Νέοι χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί και άλλες
διατάξεις¨
8.

Του αρθρ.8 του Ν. 2741/99 ¨Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις¨
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9.

Του Ν. 2522/97 ¨∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών¨

10. Του Ν. 3310/05 ¨Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων¨, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/05
¨τροποποίηση του Ν. 3310/05
11. Του ν. 2238/94, άρθρο 55 παρ. 1 στ΄ , όπως ισχύει.
12. Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Τ.Α7 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές».
13. Την αριθ.Π1/4310-19/12/2011 Απόφασης Υπ. Ανάπτυξης περί « Εγκρίσεις (εντάξεις-τροποποιήσεις)
στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών έτους 2011»
14. Την

αριθ.Π1/4707-13/01/2012

Απόφασης

Υπ.

Ανάπτυξης

περί

«

Τροποποίησης

Ενιαίου

Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2011»
15. Τις προβλεπόµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2012, που αφορούν την ετήσια
χρηµατοδοτική µίσθωση.
16. Την αριθ.424/09-02-2012 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης περί «Έγκρισης άδειας
προµήθειας οχηµάτων του ∆ήµου Χανίων»
17. Την µε αρ. αριθµό 647/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Χανίων για την έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού για την
προµήθεια των παραπάνω οχηµάτων, µε απλή χρηµατοδοτική µίσθωση για πέντε (5) έτη, µε
δικαίωµα αγοράς των ειδών.
18. Την υπ’ αρ. 209/14-05-2012 απόφαση ∆ηµάρχου Χανίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων και
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΧΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά,
για την προµήθεια και την πενταετή συντήρηση, δυο (2) απορριµµατοφόρων µε πλάκα συµπίεσης
(τύπου πρέσας), ενός (1) µηχανικού σαρώθρου χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών µέτρων (m3), και
δυο (2) ανατρεπόµενων φορτηγών µε υδραυλικό γερανό και αρπαγή, µε απλή χρηµατοδοτική
µίσθωση (financial leasing), µε καταβολή τριµηνιαίων δόσεων για πέντε (5) έτη και µε δικαίωµα
αγοράς των ειδών, συνολικού προϋπολογισµού 1.011.675,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) και θα διενεργηθεί µε
τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας
1. Η

συνολική προµήθεια

προϋπολογίσθηκε

στο

ποσό

των

1.011.675,00

ευρώ

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%), θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τους οικείους
Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του 2012 ( για το ετήσιο µίσθωµα του 2012) και αντίστοιχα τους Κ.Α.
του προϋπολογισµού εξόδων των επόµενων ετών όσο διαρκεί η χρηµατοδοτική µίσθωση.(Leasing).
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Οι Κ.Α προϋπολογισµού εξόδων του 2012 είναι οι εξής:
Κ.Α 20-6243.001 προµήθεια µηχανηµάτων (σάρωθρο) : 51.045,00 €
Κ.Α 20-6244.001 προµήθεια απορριµµατοφόρων

: 81.500,00 €

Κ.Α 20-6244.004 προµήθεια γερανοφόρων φορτηγών & ανατρεπόµενων οχηµάτων: 69.803,00 €
Τα υπό προµήθεια είδη κατατάσσονται σε τρεις οµάδες ως εξής:
ΟΜΑ∆Α Α’ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
•

∆υο (2) απορριµµατοφόρα µε πλάκα συµπίεσης (τύπου πρέσας) το ένα µε χωρητικότητα 16
κυβικά µέτρα (m3) και το άλλο µε χωρητικότητα 12 κυβικά µέτρα (m3), µε πενταετή συντήρηση,
συνολικής

προϋπολογισθείσας αξίας

407.437,50 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ + κόστους

Leasing).
ΟΜΑ∆Α Β’ - ΣΑΡΩΘΡO
•

Ένα (1) µηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών µέτρων (m3), µε πενταετή
συντήρηση, προϋπολογισθείσας αξίας

255.225,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ + κόστους

Leasing).
ΟΜΑ∆Α Γ’ - ΦΟΡΤΗΓΑ
•

∆υο (2) ανατρεπόµενα φορτηγά µε υδραυλικό γερανό και αρπαγή, µε πενταετή συντήρηση,
προϋπολογισθείσας αξίας 349.012,50 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ + κόστους Leasing).

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλουν πρόσφορα σε µια ή σε περισσότερες οµάδες των προς
προµήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει
όλα τα ειδή της κάθε οµάδας, µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Άρθρο 2 : Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων(Κυδωνίας 29, τκ. 73100 Χανιά) στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(1ος όροφος), στις 20 Αυγούστου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
13:00 έως 13:30 µµ(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού .

Άρθρο 3: ∆εκτοί στο διαγωνισµό

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές
2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
3. Κοινοπραξίες χωρίς να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή.
4. Συνεταιρισµοί
5. Ενώσεις προµηθευτών (οικονοµικών φορέων) που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
µε την προϋπόθεση όλοι οι παραπάνω (1 -5) να επικαλούνται οικονοµική και χρηµατοδοτική
ικανότητα εταιρειών χρηµατοδοτικής µίσθωσης
6. Εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης ή κοινοπραξία.

3

Άρθρο 4 Α: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
∆ικαιολογητικά συµµετοχής (Προσωπική κατάσταση του Υποψηφίου)
1. Κάθε Έλληνας προµηθευτής που επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει
πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, Βιοτεχνικού, Βιοµηχανικού ή Εµπορικού ή επαγγελµατικού ή
οιουδήποτε άλλου από το οποίο να φαίνεται η εγγραφή του σε αυτό και το επάγγελµά του.
Για τους αλλοδαπούς πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά µε την
εγγραφή τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους

2. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου από αρµόδια ∆ικαστική αρχή για τους Έλληνες πολίτες ή ενώσεις
προµηθευτών ή κοινοπραξίες. Η έκδοση του Αποσπάσµατος Ποινικού µητρώου πρέπει να είναι τελευταίου
τριµήνου.
Οι αλλοδαποί συµµετέχοντες καλύπτονται από ποινικό µητρώο που εκδίδεται στη χώρα προέλευσής τους ή
ελλείψει αυτού από ισοδύναµο έγγραφο καθώς και άλλου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις αυτές. Επίσης ισχύει το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 43 παρ.1 του Π.∆. 60/07.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου καλύπτει τους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς συµµετέχοντες για
καταδικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1(α), 1(β), 1(γ) και 1(δ) του άρθρου 43 του Π.∆.
60/07 και 2(γ) του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07. Και πιο συγκεκριµένα να µην έχουν καταδικαστεί

α)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθ. 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη,
κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
αριθ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Όταν συµµετέχουν εταιρίες υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος ποινικού µητρώου έχουν οι νοµίµως
εκπροσωπούντες αυτές και στις κεφαλαιουχικές εταιρείες ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο διευθύνων
σύµβουλος. Η νόµιµη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. Η εκπροσώπηση, στις
προσωπικές εταιρείες, θα πρέπει να γίνεται προσκοµίζοντας πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο περί µη
µεταβολών του καταστατικού τους, µε αντίγραφο του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του. Στις δε
κεφαλαιουχικές, θα πρέπει να προσκοµίσουν πάλι αντίγραφο καταστατικού µε τις νόµιµες τροποποιήσεις
του, και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις πέραν από αυτές.
3.Βεβαίωση αρµόδιας αρχής (δικαστικής ή διοικητικής) α) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή ότι δεν τελούν σε ανάλογη κατάσταση που
προβλέπεται από διατάξεις της χώρας προέλευσής τους.
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β)∆εν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης
πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής του. Η έκδοση πρέπει να είναι τελευταίου εξαµήνου.

4.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο
του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα.

5. ∆ικαιολογητικά που απαιτούνται από το άρθρο 8 του νόµου 3310/05 όπως τροποποιηθείς ισχύει και του
Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ66Α) όπως τροποποιηθέν ισχύει περί ονοµαστικοποίησης µετοχών εταιρειών που
συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις . Προκειµένου για ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες, αυτές µπορούν να
συµµετάσχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε µορφής οντότητα, στη
διαγωνιστική διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι οι µετοχές τους είναι, ενόψει του άρθρου 8 παρ.1 του
Ν.3310/2005, ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής στο
µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστο 1 %, οι µετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο
σύνολο τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής εταιρειών άλλης νοµικής µορφής, πλην
των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρείες, µε ποσοστό
συµµετοχής ένα τοις εκατό (1%) οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι του τελευταίου
φυσικού προσώπου.
Για τους αλλοδαπούς µε ότι ισχύει στη χώρα προέλευσής τους ισχύουσα κατά τον χρόνο διενέργειας του
διαγωνισµού.

6. Πιστοποιητικό αρµοδίας αρχής ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας
εγκατάστασής του όσο και του Ελληνικού ∆ικαίου τηρουµένου του Ευρ. ∆ικαίου, ισχύοντος κατά τον
χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους
απασχολούµενους

µε

οποιαδήποτε

σχέση

εργασίας

στην

επιχείρηση

του

συµµετέχοντος,

συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε
περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος
στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την
Ε.Π.Ε. και Α.Ε (δηλ. ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του ∆.Σ. για την Α.Ε., του ∆ιαχειριστή των
Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και
θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός
που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή 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 βεβαίωση 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.
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Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µαζί µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων εκδίδονται
µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός των σηµείων εκείνων που δεν αποδέχεται, τα οποία
θα πρέπει να αναφέρει προκειµένου να αξιολογηθούν

9 Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νοµικών περιορισµών, ότι δεν έχει αποκλεισθεί η
συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

για τη συνέπεια

στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων του προς τις υπηρεσίες
του δηµοσίου τοµέα, καθώς και εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδείς και ανακριβείς
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που του έχουν ζητηθεί.

10. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας (συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.) της οµάδας ή των οµάδων που συµµετέχει, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.

11. Εγκρίσεις ποιότητας σειρά ISO ή άλλης ισοδύναµης µεθοδολογίας πιστοποίησης, για το σχεδιασµό και
την κατασκευή του πλαισίου και σειράς ISO ή άλλης µεθοδολογίας πιστοποίησης, για την κατασκευή –
συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών οχηµάτων για την εταιρία της υπερκατασκευής και
πιστοποιητικό CE για το όχηµα.

12. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση εκπροσώπησης από τον προµηθευτή, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο, ισχύουσα κατά τον χρόνο διεξαγωγής
του διαγωνισµού. Η εκπροσώπηση αυτή µπορεί να αντικατασταθεί και από σχετικό ΦΕΚ (π.χ. καταστατικό)
που περιλαµβάνεται η περίπτωση αυτή και δεν έχει εν τω µεταξύ αρθεί.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή Μον Ε.Π.Ε ή Ε.Π.Ε.,
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Α.Ε.
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εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η
εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια
∆ηµόσια Αρχή.
Οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωµένο καταστατικό µε τις τυχόν
τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το
καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ και πιστοποιητικό µεταβολών της
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου τουλάχιστον πριν την
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συγκρότησή του,
την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του µαζί µε το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δηµοσιευθεί και β)
αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. µε όλα τα συµβόλαια µε τις τυχόν τροποποιήσεις που θα
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή
από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει
στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει
(ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζοµένη εταιρεία ή είναι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό
υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που µισθοδοτούνται ή
αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκοµίζονται σε πρωτότυπο ή σε επικυρωµένα αντίγραφα.
Φωτοτυπίες ανεπικύρωτες δε θα γίνονται δεκτές εκτός αν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/86 µε την οποία ο υποψήφιος θα βεβαιώνει ότι οι φωτοτυπίες είναι γνήσια αντίγραφα από τα
πρωτότυπα που βρίσκονται στα χέρια του (άρθρο 14 Ν. 1599/86).
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζοµένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη
της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προµήθειας.

Άρθρο 4 Β: Κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής επάρκειας
1.Η χρηµατοοικονοµική επάρκεια του οικονοµικού φορέα (προµηθευτή) αποδεικνύεται µε τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων.
Ελάχιστη απαίτηση: α) Βεβαίωση τράπεζας µε την οποία αποδεικνύεται ότι η χρηµατοπιστωτική του
ικανότητα καλύπτει τον προϋπολογισµό της σύµβασης.
β) Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών
απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας και ανάλογα µε
το χρόνο έναρξης των δραστηριοτήτων εφόσον είναι διαθέσιµος.
Ελάχιστη απαίτηση: Τελευταίοι τρεις ισολογισµοί όπου δεν θα προκύπτουν ζηµίες.
γ) ∆ήλωση του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στο τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί
αντικείµενο της σύµβασης για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία
δηµιουργίας του οικονοµικού ή την έναρξη δραστηριοτήτων εφόσον είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες.
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Ελάχιστη απαίτηση: Κύκλος εργασιών ίσος µε το αντικείµενο της σύµβασης.
Αν ο οικονοµικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
ζητούνται µε το παρόν άρθρο µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια
µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογηµένη ως πρόσφορά.
Εφόσον ο συµµετέχων επικαλείται τις χρηµατοοικονοµικές ή οικονοµικές ικανότητες άλλου, άλλων φορέων
υποβάλλει επί ποινή αποκλεισµού τις οικονοµικές ικανότητες του φορέα ως ανωτέρω που επικαλείται
ανεξάρτητα της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς.

2.Τεχνικές ή/και Επαγγελµατικές ικανότητες (κατασκευαστικές) (Οι τεχνικές ικανότητες ζητούνται
για κάθε δηµοπρατούµενο είδος)
Οι τεχνικές ή/και επαγγελµατικές ικανότητες των οικονοµικών φορέων αξιολογούνται, ελέγχονται και
αποδεικνύονται µε τους παρακάτω τρόπους :
α) Υποβολή καταλόγου κυριοτέρων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία
µε αναφορά του ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµοσίου ή ιδιωτικού αποδέκτη. Οι παραδόσεις
αποδεικνύονται εάν µεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρµοδία αρχή ,εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας µε βεβαίωση του αγοραστή ή
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα.
Ελάχιστη απαίτηση : Τουλάχιστον µία (1) παράδοση ανά είδος όπως το αντικείµενο της σύµβασης.
β) Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε ανήκουν απευθείας στη επιχείρηση
του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού, των µέτρων που λαµβάνει ο
προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού µελέτης και έρευνας της επιχείρησής
του.

Τεχνικές ικανότητες Συνεργείου Συντήρησης
Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που έχουν ως αντικείµενο προµήθειες για τις
οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης ή την παροχή υπηρεσιών ή και την εκτέλεση
έργων ή ικανότητα των οικονοµικών φορέων να παράσχουν αυτήν την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση αξιολογούνται µε βάση τις τεχνικές ικανότητες, του παρόχου υπηρεσιών ή εργολάβου, του
ίδιου του προµηθευτή ή του παρόχου υπηρεσιών ή εργολάβου έργων που επικαλείται ο προµηθευτής.
Σε αυτή την περίπτωση όλα τα παρακάτω ζητούµενα αποδεικτικά στοιχεία του παρόχου υπηρεσιών ή του
εργολάβου έργου οφείλουν να προσκοµιστούν και για τον επικαλούµενο, από τον προµηθευτή, επί ποινή
αποκλεισµού. Τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας του επικαλούµενου επιλέγονται από τα περιγραφόµενα
στην παρ. 2 του Π.∆. 60/07. Για την παρούσα σύµβαση απαριθµούνται εξαντλητικά ως εξής :

1) Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά την προηγούµενη πενταετία,
συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών.
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Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται στο ποσό, τον χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και
προσδιορίζουν αν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και αν περατώθηκαν
κανονικά.
Ελάχιστη απαίτηση: Μία (1) εργασία ανάλογη µε το αντικείµενο της σύµβασης για παροχή υπηρεσιών
συντήρησης.

2) Αναφορά του τίτλου σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή των
διευθυντικών στελεχών και ιδίως των υπευθύνων για την παροχή υπηρεσιών ή την διεξαγωγή εργασιών.
Ελάχιστες απαιτήσεις: Ένας υπεύθυνος παροχής υπηρεσιών (τεχνίτης ή ΤΕΙ ή ΠΕ)

3) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού και των µέτρων που λαµβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την
εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισµού µελέτης και έρευνας της επιχείρησής του είτε ανήκουν
απευθείας στην επιχείρηση του προµηθευτή είτε όχι.
Ελάχιστη Απαίτηση:
Εξασφάλιση ποιότητας ISO 9001 για εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης:

4) ∆ήλωση σχετικά µε το µέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών και για τον
αριθµό των στελεχών της επιχείρησής του την τελευταία τριετία.

5) ∆ήλωση σχετικά µε τις εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα και τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτει ο
πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύµβασης.

6) Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντα οικονοµικού φορέα ότι σε περίπτωση που αναλάβει τη σύµβαση
προµηθειών και την πενταετή συντήρηση αυτών θα διαθέτει συνεργείο επισκευών ή θα έχει συµβληθεί µε
εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευών που θα έχει οριστεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε του
οχήµατος είτε του µηχανήµατος, στην Ελλάδα (κατά προτίµηση στο Νοµό Χανίων), κατά την έναρξη των
εργασιών τοποθέτησης ή εγκατάστασης ή της παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τα παραπάνω
αναφερόµενα στοιχεία, µε την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

Σηµειώνεται ότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώνουν ή να
διευκρινίζουν τα έγγραφα που υπέβαλλαν υπό την προϋπόθεση ότι υπεβλήθη νόµιµο έγγραφο και
χρειάζεται συµπλήρωση και δεν ζητούνται επί ποινή αποκλεισµού από την διακήρυξη.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά ικανοτήτων των προµηθευτών µπορούν να αντικαθίστανται από
πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσηµους καταλόγους εγκεκριµένων προµηθευτών σύµφωνα µε το άρθρο
52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν τα προϊόντα που παρέχονται είναι σύνθετα ή κατ’ εξαίρεση πρέπει να
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό δυνατότητα για έλεγχο διενεργούµενο από την αναθέτουσα
αρχή ή εξ’ ονόµατός της από αρµόδιο επίσηµο οργανισµό της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
προµηθευτής µε την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισµού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά το
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παραγωγικό δυναµικό του προµηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα µέσα
µελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα µέτρα που λαµβά+νει για τον έλεγχο της ποιότητας.

Άρθρο 5: Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
5.1.

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων,
ος

73100,(στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 1

ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ

29, ΧΑΝΙΑ Τ.Κ:

όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµών στις 20 Αυγούστου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα από ώρα 13:00 µέχρι και 13:30 µµ
5.2. Γίνονται δεκτές και προσφορές που έχουν κατατεθεί στο Ταχυδροµείο ή και µε οποιοδήποτε άλλο
τρόπο µε την προϋπόθεση ότι θα έχουν φθάσει στην Υπηρεσία µας µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη
ηµέρα του διαγωνισµού. Οι ταχυδροµικές προσφορές παραδίδονται στον Πρόεδρο της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών µε απόδειξη µέχρι και την προηγούµενη του διαγωνισµού
προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία
5.3. Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο ∆ήµο εκπρόθεσµα ή κατατίθενται στην επιτροπή
µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σ΄ αυτούς που
τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσµες.

Άρθρο 6: Τρόπος σύνταξης προσφορών
6.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης, όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή των προµηθευτών σ΄ αυτόν συντάσσονται
στην Ελληνική Γλώσσα.

6.2 Οι προσφορές, µε ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε
δύο (2) αντίγραφα.
Πάνω στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) Η λέξη προσφορά µε κεφαλαία γράµµατα
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή ∆ήµος Χανιών
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε αυτήν στοιχεία και ειδικότερα, ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά καθώς και
τα λοιπά στοιχεία όπως κατατάσσονται στις οµάδες του άρθρου 20 της υπ. Απόφασης 11389/93 (ΦΕΚ 185
Β’) περί ΕΚΠΟΤΑ, τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ προσφοράς

10

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨

6.3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 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.

6.4 Οι προσφορές υπογράφονται είτε από τους ίδιους τους προσφέροντες είτε από τους νοµίµους
εκπροσώπους τους.

6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.

6.6 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές, επί ποινή αποκλεισµού, µόνον προσφορές που αφορούν το σύνολο
των ζητούµενων ειδών της οµάδας ή των οµάδων που συµµετέχει ο προµηθευτής.
Άρθρο 7ο Αποκλίσεις - Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές Προσφορές.
7.1 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης
εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν δέχεται. Στην περίπτωση
αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από
τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς.
7.2 ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7.3 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 8: Προέλευση προσφεροµένων ειδών
8.1 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη
χώρα προέλευσης και κατασκευής των ειδών που προσφέρουν.

8.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα
προσφερόµενα είδη, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού
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προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά
περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση
της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η
παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από το ∆ήµο ανυπαρξία του
εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η
προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος, από διαγωνισµούς των
Ο.Τ.Α. 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 ειδών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου και των Ο.Τ.Α., που
ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

8.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφέροντα είδη, µερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να
επισυνάψουν σ΄ αυτή και

δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα

κατασκευασθούν τα είδη µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προσφέροντα, υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση.

8.4. Μετά τη 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
της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.

8.5. Κατασκευή του προσφερόµενου είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά,
χωρίς προηγούµενη κατά τα ανωτέρω έγκριση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή
έκπτωτου από τη σύµβαση µε τις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.

Άρθρο 9: Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις.
9.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών κάτω του κόστους παραγωγής,
διανοµής, επεξεργασίας ή εµπορίας του κάθε προσφερόµενου προϊόντος (τιµή dumping) ή ότι το προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του κάθε προϊόντος ή της παρασκευάστριας
εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στην περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιοµηχανοποίησης (που αφορούν ενδιάµεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν
λόγω φάσεις βιοµηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των ενδιαφερόµενων.

9.2. Οι προσφέροντες παρασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντος χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί
τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών ∆ασµών και Εµπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο
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ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την
προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών κάτω του κόστους
κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής
επιδότησης.

9.3. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα από
τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά,
την Αυστραλία, την Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία, Ρουµανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία,
Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και
εφαρµόζει, στο χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης

Άρθρο 10: Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (παρασκευαστικών 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 παρασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρµογής της
προαναφερθείσας ρήτρας στην παρασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

Άρθρο 11: Εγγυήσεις
11.1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
α. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί
της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ανά οµάδα ή οµάδων συµµετοχής συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.
β. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον 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. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες επιστρέφονται εντός
πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού.
γ. Η εγγύηση συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:
1. την ηµεροµηνία έκδοσης
2. τον εκδότη
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3. τον ΟΤΑ προς τον οποίο απευθύνεται
4. τον αριθµό εγγύησης
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση
6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού
8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως
9. 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
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου
11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα
(1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη
12. 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
11.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και εγγύηση καλής λειτουργίας
11.2.α Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει ή κατακύρωση της προµήθειας , υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης. Ο χρόνος ισχύς της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά,
πλέον δύο (2) µήνες.

Η εγγύηση πρέπει να αναφέρει όλα όσα απαιτούνται από το άρθρο 26 παρ.2 του

ΕΚΠΟΤΑ

11.2.β Απαιτείται επίσης εγγύηση καλής λειτουργίας, Η εγγύηση καλής λειτουργίας προσκοµίζεται µετά την
προσωρινή ή οριστική παραλαβή και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την επιστροφή της εγγύησης καλής
εκτέλεσης κι έχει ισχύ για διάστηµα τουλάχιστον (5) πέντε ετών (θα έχει ισχύ για ολόκληρο το διάστηµα
εκτέλεσης της σύµβασης), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας,
χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να περιλαµβάνει όροι όπως εκείνοι της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.

11.2.γ Ο ∆ήµος οφείλει να διατηρεί τα υλικά σε καλή κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια της χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και σύµφωνα µε το πρόγραµµα συντήρησης που απορρέει από την σύµβαση. Με την εγγύηση
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καλής λειτουργίας ο προµηθευτής καλύπτει κάθε είδους βλάβη που θα προκύψει κατά την λειτουργία τους
και περιλαµβάνεται στη δηµοπρατούµενη συντήρηση. Σε αποδεδειγµένη παράλειψη ή αµέλεια της εταιρείας
να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο δήµος αυτές σε βάρος και για λογαριασµό του ή µε άλλο τρόπο
που θα είναι δυνατόν να συµφωνηθεί.
Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώµατα προκαλέσουν ολική ή µερική διακοπή της λειτουργίας των ειδών και
αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολό τους περισσότερες από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, η εταιρεία
είναι υποχρεωµένη επιπρόσθετα µε τις άλλες υποχρεώσεις από αυτό, να καταβάλλει στο ∆ήµο λόγω
συµφωνηµένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από υπαιτιότητά της το ποσό των 300,00 € για κάθε
επιπλέον ηµέρα. Η ποινική ρήτρα θα επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει
από την εγγύηση.

Άρθρο 12: Προσφερόµενη τιµή -Επιβαρύνσεις Μειοδοτών

Η προσφερόµενη τιµή δίνεται σε ευρώ. Η συνολική τιµή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να επιµερίσουν το τίµηµα της προσφοράς τους ως εξής:
1. Την τιµή του είδους απαλλαγµένη από το ΦΠΑ.
2. Το ΦΠΑ που επιβαρύνει την προσφορά.
3. Τη συνολική προσφερόµενη τιµή.
Η τιµή θα είναι σταθερή και αµετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης και σε καµία περίπτωση δεν
υπόκειται σε αναθεώρηση.
Η συνολική προσφερόµενη τιµή θα επιµερισθεί µε τριµηνιαίο µίσθωµα, το οποίο θα είναι ίδιο για όλα τα
τρίµηνα (20) του χρόνου της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και συνολικά για πέντε (5) έτη.
Στη συνολική προσφερόµενη τιµή περιλαµβάνονται και τα κάτωθι:
1. Μικτή ασφάλεια, που περιλαµβάνει:
* αστικές ευθύνες
* ζηµιές προς τρίτους
* ασφάλεια πυρός και κλοπής (µερική ή ολική)
* προσωπική ασφάλεια οδηγού και συνοδηγού
* πυρκαγιά, συνέπεια τροµοκρατικών και κακόβουλων ενεργειών
2. Τέλη κυκλοφορίας (τέλη χρήσης).
3. Συντήρηση – Επισκευή των οχηµάτων (κάθε είδους βλάβη που θα προκύψει στην πενταετία)
4. Έξοδα ΚΤΕΟ
5. Το τίµηµα αγοράς των οχηµάτων µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής µίσθωσης έναντι του συνολικού
ποσού των 10,00 € µε ΦΠΑ ανά όχηµα. Το τίµηµα δεν επιδέχεται έκπτωσης και αφορά στη µεταβίβαση της
κυριότητας των οχηµάτων στο δήµο.
6. Τα πρόστιµα από τροχαίες παραβάσεις, καθώς και τα καύσιµα βαρύνουν το ∆ήµο Χανίων.
Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την οριστική παραλαβή των υπό
προµήθεια υλικών.
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Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του
αντιτίµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
Ο ΦΠΑ επί τοις εκατό % στο οποίο υπάγεται το ζητούµενο είδος βαρύνει τον δήµο. Τον προµηθευτή
βαρύνουν κάθε είδους γενικές και ειδικές, κατά το νόµο κρατήσεις.

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών

13.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για 180 ηµέρες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού.

13.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

13.3 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το ∆ήµο, πριν από την λήξη της,
κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 180 ηµέρες. Μετά την λήξη και του παραπάνω χρονικού
ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού, µε την
επιφύλαξη των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 14: Αποσφράγιση προσφορών

Η επιτροπή του διαγωνισµού θα αποσφραγίσει δηµόσια τις προσφορές την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης. Η αποσφράγιση θα γίνει µε την παρακάτω διαδικασία:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και
σφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς κατά φύλλο.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογραφείται και σφραγίζεται από την
παραπάνω επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς και των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων που συνοδεύουν αυτή. Οι παρευρισκόµενοι στην
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς
επίσης και των δικαιολογητικών και λοιπών τεχνικών στοιχείων.
β) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, θα αποσφραγιστεί από
την επιτροπή του διαγωνισµού στο δηµοτικό κατάστηµα αφού πρώτα θα σταλεί σχετική πρόσκληση στους
συµµετέχοντες για την ηµέρα και την ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
Όσων συµµετασχόντων οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης δεν
αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, αλλά επιστρέφεται σ΄ αυτούς.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και σφραγίζει.
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Άρθρο 15: Αξιολόγηση προσφορών

15.1 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
α) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών
β) Η ποιότητα των ειδών, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
γ) Ευκολία – επισκεψιµότητα για τη συντήρηση και επισκευή των επιµέρους µηχανισµών του
απορριµµατοφόρου
δ) Χρόνος παράδοσης
ε) Ευελιξία – διαστάσεις (µόνο για το σάρωθρο)
στ) Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης.
ζ) Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή
η) Χρόνος αντιµετώπισης συνήθων βλαβών

15.2 Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, σύµφωνα µε τα
παραπάνω στοιχεία, ως η πλέον συµφέρουσα, ευρισκόµενη εντός των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης.
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές,
σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και µε
βάση την παρακάτω διαδικασία.
Τα προαναφερόµενα στοιχεία εκτός από την τιµή, τους όρους πληρωµής, καθώς και το κόστος
εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης, κατατάσσονται στις παρακάτω οµάδες:
15.3 Τα κριτήρια αξιολόγησης των προµηθειών ανά οµάδα παρουσιάζονται αναλυτικά
παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α’- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1 ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 0.70)
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές του
πλαισίου
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
υπερκατασκευής
Ευκολία – επισκεψιµότητα για τη συντήρηση και επισκευή των
επιµέρους µηχανισµών του απορριµµατοφόρου
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:
2η ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 0.30)
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ολοκλήρου του οχήµατος
60 µήνες (για κάθε επιπλέον εξάµηνο, +1 βαθµός, µέχρι
συµπλήρωσης 12 βαθµών)
Χρόνος παράδοσης (άρθρο µελέτης). Για συντόµευση του

ΒΑΘΜΟΙ

η

20
20
10
50

40-60

10
10
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2.3
2.4

χρόνου παράδοσης κατά ένα (1) µήνα, επιπλέον 2 βαθµοί
Εξυπηρέτηση του ∆ήµου σε τεχνική υποστήριξη, SERVICE,
ύπαρξη στοκ και άµεση προµήθεια των αναγκαίων
ανταλλακτικών
Χρόνος αντιµετώπισης συνήθων βλαβών τρεις (3) εργάσιµες
µέρες
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:

20
10
50

40-60

Ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης κάθε προσφοράς είναι:
(0.7 Χ βαθµό 1ης οµάδας (1.1 + 1.2 + 1.3 )+ (0.3 Χ βαθµό 2ης οµάδας (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)).
Συµφερότερη προσφορά αναδεικνύεται εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή προσφοράς.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β’ - ΣΑΡΩΘΡΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1.
1.1
1.2
1.3

2.
2.1
2.2
2.3

2.4

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1η ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 0.70)
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές του
οχήµατος
Ευελιξία – διαστάσεις
Ευκολία – επισκεψιµότητα για τη συντήρηση και επισκευή των
επιµέρους µηχανισµών του σαρώθρου (κινητήρας, υδραυλικά
συστήµατα, µηχανισµός σάρωσης, κ.λ.π.)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:
2η ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 0.30)
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ολοκλήρου του οχήµατος
60 µήνες (για κάθε επιπλέον εξάµηνο, +1 βαθµός, µέχρι
συµπλήρωσης 12 βαθµών)
Χρόνος παράδοσης (άρθρο µελέτης). Για συντόµευση του
χρόνου παράδοσης κατά ένα (1) µήνα, επιπλέον 2 βαθµοί
Εξυπηρέτηση του ∆ήµου σε τεχνική υποστήριξη, SERVICE,
ύπαρξη στοκ και άµεση προµήθεια των αναγκαίων
ανταλλακτικών
Χρόνος αντιµετώπισης συνήθων βλαβών τρεις (3) εργάσιµες
µέρες
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:

ΒΑΘΜΟΙ
20
10
20
50

40-60

10
10
20
10
50

40-60

Ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης κάθε προσφοράς είναι:
(0.7 Χ βαθµό 1ης οµάδας (1.1 + 1.2 + 1.3 ) + (0.3 Χ βαθµό 2ης οµάδας (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4).
Συµφερότερη προσφορά αναδεικνύεται εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο αθροίσµατος των
σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή προσφοράς.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ’ - ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3

2.4

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1η ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 0.70)
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές του
πλαισίου
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της
υπερκατασκευής
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές του
υδραυλικού γερανού - αρπάγης
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:
2η ΟΜΑ∆Α (Συντελεστής βαρύτητας 0.30)
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ολοκλήρου του οχήµατος
60 µήνες (για κάθε επιπλέον εξάµηνο, +1 βαθµός, µέχρι
συµπλήρωσης 12 βαθµών)
Χρόνος παράδοσης (άρθρο µελέτης). Για συντόµευση του
χρόνου παράδοσης κατά ένα (1) µήνα, επιπλέον 2 βαθµοί
Εξυπηρέτηση του ∆ήµου σε τεχνική υποστήριξη, SERVICE,
ύπαρξη στοκ και άµεση προµήθεια των αναγκαίων
ανταλλακτικών
Χρόνος αντιµετώπισης συνήθων βλαβών τρεις (3) εργάσιµες
µέρες
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ:

ΒΑΘΜΟΙ
20
10
20
50

40-60

10
10
20
10
50

40-60

Ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης κάθε προσφοράς είναι:
(0.7 Χ βαθµό 1ης οµάδας (1.1 + 1.2 + 1.3 ) + (0.3 Χ βαθµό 2ης οµάδας (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)).
Συµφερότερη προσφορά αναδεικνύεται εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή προσφοράς.
15.4 Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας καθορίζεται σε 50 βαθµούς για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυξάνεται µέχρι 60 βαθµούς στις
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθµούς πρέπει να
προκύπτει από αύξηση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η παραπάνω βαθµολογία µειώνεται
µέχρι 40 βαθµούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την
προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους 40 βαθµούς πρέπει να
προκύπτει από µείωση όλων των επί µέρους στοιχείων της οµάδας. Η συνολική βαθµολογία κάθε οµάδας
σταθµίζεται (πολλαπλασιάζετε) µε τον συντελεστή βαρύτητας της οµάδας.
15.5 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της

επιτροπής αξιολόγησης.

15.6 Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Άρθρο 16: Ενστάσεις
16.1 Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων πριν την υπογραφή της σύµβασης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού επιτροπή, 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 Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι
ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης.
Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(µετάθεση της ηµεροµηνίας του διαγωνισµού)

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή στον προµηθευτή σ΄ αυτόν

Ένσταση κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή του προµηθευτή υποβάλλεται µόνο
από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
από την επιτροπή αξιολόγησης. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση
του στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

16.2 Προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στο άρθρο 227 του Ν. 3852/10 στον Ελεγκτή Νοµιµότητας οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εντός 15
ηµερών από την δηµοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της
Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή
σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη.

Άρθρο 17: Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού – Κατακύρωση αποτελέσµατος

Η αρµόδια για την αξιολόγηση των προσφορών επιτροπή, µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική
Επιτροπή µπορεί να προτείνει:
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α) Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την

ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο

προµηθευτής .
β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας των ειδών για
ολόκληρη την ποσότητα ή µέρους αυτής.
δ) Τελική µαταίωση της προµήθειας
Για τις παραπάνω περιπτώσεις τη σχετική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή.

Άρθρο 18: Συνέχιση του διαγωνισµού

18.1 Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια κρίνεται
επείγουσα, ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχισθεί µε την υποβολή νέων εγγράφων, κλειστών προσφορών
από τους αρχικά συµµετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης.

18.2 Για τη συνέχιση του διαγωνισµού απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η ηµεροµηνία και η ώρα της
συνέχισης του διαγωνισµού, που γίνεται ενώπιον της παραπάνω επιτροπής.

Άρθρο 19: Ανακοίνωση κατακύρωσης

19.1 Στον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, αποστέλλεται σχετική
ανακοίνωση, η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που αφορούν τα είδη, την ποσότητα, την τιµή, το ∆ήµο, τη
συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.

19.2 Ο προµηθευτής (νόµιµος εκπρόσωπος), υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από
την

ηµεροµηνία

κοινοποίησης

της

ανακοίνωσης,

για

την

υπογραφή

της

σχετικής

σύµβασης,

προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Μπορεί όµως να προσέλθει για
την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται µετά
από δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται
πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναγράφεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των
ειδών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.

19.3 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής
αξιολόγησης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Άρθρο 20: Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης

20.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου η
σχετική σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.

20.2 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της
προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
β) Τα συµβαλλόµενα µέρη
γ) Τα προς προµήθεια είδη και την ποσότητα
δ) Την τιµή
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών
ζ) Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
η) Τις προβλεπόµενες ρήτρες.
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
ι) Τον τρόπο πληρωµής
ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας
ιβ) Την παραλαβή των ειδών

20.3 Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο και τον εκπρόσωπο του προµηθευτή στον οποίο
κατακυρώθηκε η προµήθεια και θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρώθηκαν όλες οι συµβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Άρθρο 21: Χρόνος παράδοσης των ειδών
21.1 Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει τα υπό προµήθεια οχήµατα στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου
Χανίων, σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της
Σύµβασης. Εξαιρουµένου του µηνός Αυγούστου.

21.2 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µετά από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου να παραταθεί µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του
προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συµβατικού χρόνου. Το χρονικό
διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης , δεν µπορεί
να είναι µικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συµβατικού χρόνου.
O προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν
υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να
παραδώσει τα είδη.
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21.3 Ο προµηθευτής

υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο για την ηµεροµηνία που προτίθεται να

παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

21.4 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της παραπάνω επιτροπής, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων
λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του
συµβατικού χρόνου παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 22: Παραλαβή των ειδών
22.1 Η παραλαβή των ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής
γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

22.2 Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα
στον καθοριζόµενο από την σύµβαση χρόνο.

Άρθρο 23: Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση των ειδών
23.1 Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου , όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας, επιβάλλονται εκτός των προβλεπόµενων κατά
περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής :
α) Για την καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του µέγιστου
προβλεπόµενου από το άρθρο 21 της παρούσας διακήρυξης χρόνου παράτασης , 2.5 % επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας , θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
β) Για την καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του παραπάνω χρονικού διαστήµατος 5% επί της
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

23.2 Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων ειδών χωρίς το Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν την χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα

το πρόστιµο

υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

23.3 Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου παρέχεται σε αυτή η δυνατότητα να
παραδώσει τα είδη µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος της 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 προµηθευτής
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παραδώσει τα είδη , ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.

23.4 Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής δεν λαµβάνεται
υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για το οποίο
δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.

23.5 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 αυτή δεν καταθέσει το απαιτούµενο
ποσό.

23.6 Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
µέλη της ένωσης

Άρθρο 24: Κήρυξη του προµηθευτή ως έκπτωτο
24.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που της ορίσθηκε για να υπογράψει την
σχετική σύµβαση , κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµά της και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή , µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

24.2 Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά της που απορρέει από αυτόν , εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατάστησε τα συµβατικά είδη ,
µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που της δόθηκε , σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 22 της παρούσας διακήρυξης.

24. 1 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύµβαση , όταν:
α. η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν µε ευθύνη του ∆ήµου
β. συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

24.4 Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτος από τη σύµβαση , µπορεί να της παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης των ειδών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού,
που γίνεται σε βάρος της.

24.5 Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτο από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, αθροιστικά
οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ .Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα
αναφερόµενα στην παρ.2 του άρθρου 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Άρθρο 25: Τρόπος πληρωµής – ∆ικαιολογητικά – Κρατήσεις
25.1 Στον προµηθευτή θα καταβάλλεται κάθε τρίµηνο µίσθωµα ποσού ίσο µε το 1/20 του συνολικού
τιµήµατος που περιλαµβάνεται στην συνολική προσφορά του µειοδότη και επιπλέον ΦΠΑ . Η πληρωµή θα
γίνεται µέσα σε χρονικό διάστηµα 60 ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του τιµολογίου µετά των
σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής και τον έλεγχο του σχετικού εντάλµατος από την Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.

25.2 Για την πληρωµή του µισθώµατος απαιτείται, προσκόµιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

α) Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών κατά την πληρωµή του α’ τριµηνιαίου µισθώµατος.
β) Τιµολόγια παροχής Υπηρεσιών µε την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ για κάθε πληρωµή. Αν δεν αναφέρει αυτή
την ένδειξη το τιµολόγιο, τότε απαιτείται και εξοφλητική απόδειξη.
γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενηµερότητας
δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ε) Βεβαίωση µη οφειλής προς το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής που θα
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο ∆ήµο Χανίων
25.3 Ο προµηθευτής απαλλάσσεται από την κράτηση του 1,5 % υπέρ ΤΕΑ∆Υ και 0,5 % υπέρ ΤΠ∆Υ ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 1665/1986.

25.4 Σε κάθε πληρωµή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος , επί του ποσού χωρίς τον Φ.Π.Α., σε
ποσοστό 8% ,σύµφωνα µε την παρ.1στ΄ του άρθρου 55 του Ν.2238/94, όπως τροποποιήθηκε µε την
παρ. 15 του άρθρου 6 του Ν. 2386/96. Για κάθε παρακράτηση φόρου ο ∆ήµος χορηγεί στον προµηθευτή
βεβαίωση παρακράτησης φόρου εισοδήµατος.

25.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα
(60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από
τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της
ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Άρθρο 26: Παροχή πληροφοριών - ∆ηµοσίευση διακήρυξης
26.1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών- Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Χανίων, Ταχ. ∆/νση: Κυδωνίας
29 Χανιά ΤΚ 73135, Τηλ 28213 41760 Κα Μαρκουλάκη Κων/να, και στο τηλ. 2821341723 Κον Μαυροµάτη
Σοφοκλή ότι αφορά πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προµήθειας, FAX 2821093300
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26.2 Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και τους όρους
της διακήρυξης, καθώς και συµπληρωµατικά έγγραφα που τυχόν ζητηθούν γνωστοποιούνται στους
ενδιαφερόµενους έως έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 5 της
παρούσας διακήρυξης για την υποβολή των προσφορών.
26.3 Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί µια φορά στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, και στον ελληνικό τύπο κατά νόµιµα.
Επίσης τυποποιηµένο έντυπο προκήρυξης σύµβασης θα αποσταλεί για δηµοσίευση στην Υπηρεσία
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Χανίων ,
ή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση του ∆ήµου www.chania.gr.

(στην διαδροµή Προκηρύξεις-∆ιαβουλεύσεις) µε µηδέν αντίτιµο.
26.4 Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις στον τύπο βαρύνει τον ανάδοχο .

ΑΡΘΡΟ 27: Λοιποί Όροι
Για κάθε θέµα που δεν καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της Υ.Α.
11389/1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95, η Οδηγία
2004/18/ΕΚ, το Π.∆ 60/07 καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί προµηθειών Ο.Τ.Α.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθ. 647/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Χανίων

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ

26

