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Προµήθεια και 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.
Προϋπολογισµός: 1.011.675,00 ευρώ (µε ΦΠΑ)
Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραπάνω
προµήθειας και της πενταετής συντήρησης τους και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της. Με τον παρόντα
διαγωνισµό θα γίνει η επιλογή του/ων αναδόχου/ων προµηθευτή/ων, µε ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό,
µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά ανά οµάδα για την παραπάνω προµήθεια. Η προµήθεια
και η πενταετή συντήρηση αυτών έχει συνολικό προϋπολογισµό 1.011.675,00 € (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής: 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),

συντήρηση, προϋπολογισθείσας αξίας

255.225,00

µε πενταετή

€ (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).
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
1. Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23.03.1993)
2. Του Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α’
19/01.02.1995)
3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αυτές ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
5. 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’
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6. Του Ν. 1665/86 ¨Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής µίσθωσης¨, όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν
µε τις διατάξεις του Ν. 2367/95 ¨Νέοι χρηµατοπιστωτικοί θεσµοί και άλλες διατάξεις¨
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν και συµβατικά τεύχη της προµήθειας είναι τα εξής:

Α) Τεχνική Έκθεση
Β) ∆ιακήρυξη
Γ) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
∆) Τεχνικές Προδιαγραφές
Ε) Προϋπολογισµός Μελέτης
ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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). Σύνολο χρηµατοδοτικής µίσθωσης 5
έτη.
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 €
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη
προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και
των τεχνικών προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
6.1. 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. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

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.
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6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και εγγύηση καλής λειτουργίας
6.2.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

6.2.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.

6.2.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 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.
Οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:
•

Την ηµεροµηνία έκδοσης

•

Τον εκδότη

•

Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) προς τον οποίο απευθύνεται

•

Τον αριθµό της εγγύησης

•

Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

•

Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση

•

Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού

•

Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος
της διαιρέσεως και διζήσεως

•

Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
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ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίηση
•

Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου

•

Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει
να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης

•

την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου η σχετική
σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη.

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
Η σύµβαση υπογράφεται από το ∆ήµαρχο και τον προµηθευτή στον οποία κατακυρώθηκε η προµήθεια και
θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν εκπληρώθηκαν όλες οι συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
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. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο για την ηµεροµηνία
που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. Παράταση της
παράδοσης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ
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
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δικαιολογητικών πληρωµής (αναφέρονται στο άρθρο 25 της διακήρυξης) και τον έλεγχο του σχετικού
εντάλµατος από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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.
Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους του νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Επίσης τον προµηθευτή βαρύνει η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις στον τύπο.
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.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Χανίων
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει
από αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. ∆εν
κηρύσσεται έκπτωτος αν η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας
βίας. Με την ίδια διαδικασία οπ προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από
κάθε δικαίωµά της που απορρέει από αυτήν , 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 διακήρυξης
Είναι σε ισχύ όσα προβλέπονται στα άρθρο 23 και 24 της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού.
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΧΑΝΙΑ 15/06/2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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