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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεαΑ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ»

Ο Αντιδήμαρχος ΧανίωνΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:1. Του Ν.	2286/1995	(ΦΕΚ	19/τ.	Α΄/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα καιΡυθμίσεις συναφών θεμάτων».2. Του Ν.δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».3. Την με αριθμό 11389/08-03-1993 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «ΕνιαίοςΚανονισμός Προμηθειών Ο. Τ. Α. - Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.».4.5. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ	 68/τ.	 Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων  τωνφορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις».6. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».7. Της με αριθμό πρωτ. 5442/17-12-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης της ΠεριφέρειαςΚρήτης.8. Την με αριθμό Π1/2345/19-3-2013 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.9. Τις 253/2013 και 768/2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων
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ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013



10. Την υπ’ αρ. 33/17-1-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχωνκαι μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.11. Την με αριθμ. πρωτ. 81962/33739/1073/5-10-2011 έγκριση διάθεσης πίστωσηςαπό το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Δ/νσης ΑναπτυξιακούΠρογραμματισμού της Περιφέρειας  Κρήτης, για το έργο «Κατασκευή ΚέντρουΣτήριξης Ατόμων με αναπηρίες στο Δήμο Ακρωτηρίου».12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4796/15-7-2013 σύμφωνη γνώμη της ΕνδιάμεσηςΔιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κρήτης για τη δημοπράτηση του υποέργου 5«Προμήθεια αυτοκινήτου τύπου VAN για το κέντρο στήριξης ΑμεΑ στο ΔήμοΑκρωτηρίου».13. Την  υπ’ αρ. 878/2013 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής που αφορά τηνψήφιση πίστωσης, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων τηςΔιακήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΔημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 1: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στις 14 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης της υποβολής προσφορών) στην  αίθουσα  του ΔημοτικούΣυμβουλίου του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχειοριστεί με την υπ’ αριθμ. 369/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΧανίων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 4024/2011.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝΤα τεύχη  διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί απότους διαγωνιζόμενους διατίθενται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων οδόςΚυδωνίας 29, μέχρι  και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμούκατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη διαγωνισμού (διακήρυξη, τεχνικέςπροδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς κ.α.) υπάρχουν και στην ιστοσελίδα τουΔήμου (www.chania.gr--->Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί), ενώ πληροφορίες επί της διακήρυξηςδίδονται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης 2821341611 καΝικολοζάκη.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΤο αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στοχώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, καθώς και έναρξη λειτουργίας (όπουαπαιτείται), δοκιμή λειτουργίας (όπου απαιτείται), παράδοση των απαραίτητων τευχών /εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά (όπου απαιτείται), εκπαίδευση καιεπίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλήςλειτουργίας που περιγράφεται στα τεύχη του διαγωνισμού όπως αυτός περιγράφεταιαναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην συγγραφή υποχρεώσεων τηςπρομήθειας.Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένουτου Φ.Π.Α.) και η οικονομική προσφορά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τονπροϋπολογισμό αυτό.  H δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό



Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΚρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Σ.Α.Ε.Π.  002/8 ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 2010ΕΠ00280052 (Κ.Α 15-7132.001) τουπροϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2013 του Δήμου Χανίων).
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΔεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:α. Φυσικά πρόσωπα (ημεδαποί ή  αλλοδαποί)β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπάγ. Συνεταιρισμοίδ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφοράτους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπήΔιενέργειας Διαγωνισμού, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξήςδικαιολογητικά σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού :1. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμισηισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικήεπιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένατουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που θα έχει εκδοθεί τρείς (3) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροιως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισηςκατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςαφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στηνεπιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών πουείναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καιόχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σεκάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναιασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντοςσυμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών θα προκύπτει κατά κανόνα από τοκαταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στηνοποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος οκάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθεεπιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.4.  Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλόαντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τουάρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίουυπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θαπιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.6. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου έκδοσης τουλάχιστον τουτελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί γιααδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.



7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων τηςδιακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι  έλαβαν γνώση των χώρων και τωνσυνθηκών ολοκλήρωσης της προμήθειας, των γενικών και ειδικών όρων τηςδιακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονταιπλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περίδιάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύειμέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.8. Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις θεωρημένες για το γνήσιοτης υπογραφής:- ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογηκατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησηςκαι τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς τουδημοσίου ή των Ο.Τ.Α.- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστηςποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στηχρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στηναντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας .9. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφηεξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενουαπό οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Β.  ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙΘα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά σε πρωτότυπο καιένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού :

1. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμισηισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικήεπιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένατουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ήδικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον τουτελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθείγια αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περίεγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμουςεπαγγελματικούς καταλόγους, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριναπό την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείταιη εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της χώρας εγκατάστασής τους, πουθα έχει εκδοθεί τρείς (3) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού.5. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροιως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισηςκατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςαφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στηνεπιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών πουείναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καιόχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σεκάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναιασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντοςσυμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών θα προκύπτει κατά κανόνα από τοκαταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στηνοποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος οκάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε



επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωσηπου η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδιααρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάστασηπροσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχήςή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει τηνέδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο τηςκατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωσημπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.6. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλόαντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τουάρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίουυπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.7. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων τηςδιακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι  έλαβαν γνώση των χώρων και τωνσυνθηκών ολοκλήρωσης της προμήθειας, των γενικών και ειδικών όρων τηςδιακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονταιπλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περίδιάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύειμέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.8. Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφήςυπεύθυνες δηλώσεις:- ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογηκατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησηςκαι τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς τουδημοσίου ή των Ο.Τ.Α.- Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστηςποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στηχρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στηναντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας .9. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφηεξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενουαπό οποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ)Θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά σε πρωτότυπο καιένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού :1. Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού,όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.2. Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπωςτροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Εκαι Ε.Π.Ε).3. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένουκαταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί με τααντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση τηςεταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε καιΕ.Π.Ε)  στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.Οφείλουν επίσης να καταθέσουν πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής καιεκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.4. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί ηπροσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για τηνκαταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.,5. Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί καιπρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωσηδιοικητικής η δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόνμεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης.



6. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία  βεβαιώνεται με την προσκόμισηισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικήεπιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένατουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.7. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που θα έχει εκδοθεί τρείς (3) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.8. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροιως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισηςκατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςαφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στηνεπιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών πουείναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καιόχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σεκάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναιασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντοςσυμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. καιΑ.Ε (δηλ. ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του Δ.Σ. για την Α.Ε., τουΔιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων  για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)  θα προκύπτεικατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατάειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναιασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμαέγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της.Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται απόαρμόδια αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάστασηπροσωπικού και την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχήςή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει τηνέδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο τηςκατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωσημπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θαυποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.9. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλόαντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 τουάρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίουυπογραφής, ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.10. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύμήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θαπιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.11. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου έκδοσης τουλάχιστον τουτελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί γιααδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Γιατα  νομικά πρόσωπα υποχρέωση υποβολής έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί τουςόπως αυτοί προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασής τους.12. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου, περίαποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι  έλαβαν γνώση τωνχώρων και των συνθηκών ολοκλήρωσης της προμήθειας, των γενικών καιειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού, τουςοποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τουςΔιαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 120 ημερών και ότι ηπροσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας.13. Θα πρέπει επίσης να κατατεθούν θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφήςυπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου :  ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανταινομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχειαποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.14. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιοτης υπογραφής, η οποία θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστηςποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη



χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, υποχρεούται στην αντικατάστασητους με άλλο καλύτερης ποιότητας .15. Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλεται μαζίμε την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση,θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου απόοποιαδήποτε αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙΌλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, καθώς και Βεβαίωση εποπτεύουσαςαρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα, σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, επί ποινήαποκλεισμού.
Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΌλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχειστην ένωση, σε πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, επί ποινή αποκλεισμού.
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δενκαλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκηδήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ήσυμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τοννόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένουτου γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ήσυμβολαιογράφο.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρειποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.2. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφεςπροσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1.3. Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό τηνπροϋπόθεση ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την ημέρα τουδιαγωνισμού και έως τις 10:30 το πρωί. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οιπροσφορές είναι: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΚΥΔΩΝΙΑΣ 29Τ.Κ. 73135ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΣτο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς ο τίτλος και τα λοιπά στοιχεία τουδιαγωνισμού όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 7 καθώς και η ένδειξη: να μηναποσφραγιστεί από την Υπηρεσία.4. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ήπεριέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο  εκπρόθεσμα.5. Οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τηδιενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδιαεπιτροπή που  παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας πουκαθορίζονται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν  μαζί με τις άλλεςπου κατατίθενται την ημέρα του διαγωνισμού.6. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στονδιαγωνισμό θα είναι έγγραφες, στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού.



7. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελοκαλά σφραγισμένο (κύριος φάκελος) σε δύο (2) αντίγραφα όπου έξω απ’ αυτόν θααναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:I. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»II. Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού.III. Ο αριθμός της διακήρυξηςIV. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμούV. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές .Μέσα στο κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφοράστοιχεία και ειδικότερα ως εξής:Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται (επί ποινή αποκλεισμού) όλα ταζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης.Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο τηςτεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία πουαναφέρονται στο τεύχος «Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρ. Ε-Οδηγίες ΣύνταξηςΤεχνικού Φακέλου Προσφοράς Εξοπλισμού» και επιπλέον τις υπεύθυνες δηλώσεις πουαναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 της συγγραφής υποχρεώσεων.Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένοφάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οισυμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, το έντυποοικονομικής προσφοράς, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Σε περίπτωση ασυμφωνίαςμεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής ισχύει η ολόγραφη. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξειςτου  κυρίως φακέλου.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.Διορθώσεις μπορεί να κάνει η Επιτροπή του διαγωνισμού κατά την παραλαβή καιαποσφράγιση των προσφορών σε σημεία που δεν επηρεάζουν κατά οποιοδήποτε τρόποτο αποτέλεσμα του διαγωνισμού οι οποίες (διορθώσεις) μονογράφονται από τα μέλητης. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τουςνόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήασάφειες κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρουςτης διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τασημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει οπροσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναιδιαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ωςαπαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή τηςπροσφοράς.11. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπήύστερα από έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνωλαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.12. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.13. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ωςαπαράδεκτες.

14. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σε πρωτότυπο. Αν είναι
φωτοαντίγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα ότι είναι ακριβή αντίγραφα από τα
πρωτότυπα τα οποία κατέχει. Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ένα προς
ένα τα δικαιολογητικά. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι
θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, επί ποινή αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝΣτην συνολική τιμή της προσφοράς εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες



για την προμήθεια, μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία,γενικά και επισφαλή έξοδα, το όφελος του προμηθευτή, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Χανίων.Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφοράαπορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.Ισχύουν όσα αναφέρονται σχετικά και στο άρθρο 14 του τεύχους «ΣυγγραφήΥποχρεώσεων».Ο ανάδοχος επιβαρύνεται και με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στοντύπο.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχείσε ποσοστό 5%  επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσίαδαπάνης με το Φ.Π.Α., δηλ. ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). Ηεγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη τουχρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρειχρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίοκατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση τηςπροβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ημέρες από τηνημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο πουπεριβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεταιστο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.2.Εγγύηση καλής εκτέλεσης
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσειεγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίαςαντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τονΦΠΑ.
 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο πουπεριβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεταιστο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.
 Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτικήπαραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόναπαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλοπαραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεταιμετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των παρατηρήσεων και τουεκπρόθεσμου.3.Εγγύηση καλής λειτουργίας
 Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσειεγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίαςαντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τονΦΠΑ.
 Η εγγύηση κατατίθεται για την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσηςκαι έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνοεγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρείς (3) μήνες.(άρθρο 26παρ.5 ΕΚΠΟΤΑ)
 Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο πουπεριβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεταιστο άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.



Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι ηεγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμαστα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗΗ κατάθεση της προσφοράς θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νόμιμαεξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.Κανείς δε μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία εταιρία ήένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπείεταιρία που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οιπροσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές πουκαταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.Αφού περάσει η ώρα του άρθρου 1, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορώνεκτός αν η επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής τωνπροσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Ο Πρόεδρος της επιτροπήςανακοινώνει την λήξη παράδοσης των προσφορών. Οι προσφορές που υποβάλλονται στηνεπιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλάεπιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Ηεπιτροπή μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 5 της παρούσης πουυποβλήθηκαν κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό. Στη συνέχειαελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονταικαι ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους διαγωνιζόμενους. Προσφορές που αποκλείστηκαν σεαυτό το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τουςδιαγωνιζόμενους, δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο που περιέχουναντίστοιχα την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία, παραμένουν σφραγισμένοικαι αναγράφεται πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός της σειράς επίδοσης της προσφοράς.Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνουκατάθεσης των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών πουέγιναν δεκτοί στο διαγωνισμό κατά το προηγούμενο στάδιο του ελέγχου τωνδικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφονται από την επιτροπή και λαμβάνουν δημόσιαγνώμη οι διαγωνιζόμενοι, αν το επιθυμούν, του περιεχόμενου αυτού, καθώς και τωνδικαιολογητικών των άλλων συμμετεχόντων. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεναποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της επιτροπής,προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την υπηρεσία,παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για τηναξιολόγηση όργανο και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θααποσταλεί με fax, δύο ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οιοικονομικές προσφορές. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα τουδιαγωνισμού εφόσον ο αριθμός των συμμετεχόντων το επιτρέπει.
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή συνεδριάζει για τον έλεγχο των τεχνικώνπροσφορών που έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού, σε σχέση με τιςαπαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (αυτό μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα του διαγωνισμούή άλλη ημέρα αν ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι μεγάλος). Η επιτροπήσυντάσσει σχετικό πρακτικό και ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα του



ελέγχου των τεχνικών προσφορών. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση τουαρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδειςαποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονταιως απαράδεκτες.
Στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τιςοικονομικές προσφορές (για όσες έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο τουδιαγωνισμού) και τις καταγράφει σε πρακτικό και εισηγείται για τον τελικό μειοδότη τοοποίο αποστέλλει στους συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους.
Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμόαριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη τηςεπιτροπής.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεταιως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγησητων αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από τηγνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η δε σχετική απόφαση για τηνκατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος τωνπροσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο ανάδοχος.
Στην συνέχεια στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας,αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

 Το είδος
 Την ποσότητα
 Την τιμή
 Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
 Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους τηςδιακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις τωνόρων τούτων.
 Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δενπεριλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασηςπου ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται ναπροσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύησηκαλής εκτέλεσης αυτής.Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τησύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της μεαριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβασηπου υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στηνεπόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον ταεξής:

 Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.



 Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 Τα προς προμήθεια υλικά και την ποιότητα.
 Την τιμή.
 Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
 Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
 Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
 Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
 Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 Τον τρόπο πληρωμής.
 Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσονπροβλέπεται αναπροσαρμογή.
 Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
 Την παραλαβή αυτών.Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξηςκαι των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Ησύμβαση δε μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβασηυπογράφεται από το Δήμαρχο.1. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή ότανσυμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα απόγνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

 Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
 Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
 Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένωςεπιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
 Εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμεναμέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα απότη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα απόοποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικόδιάστημα 120 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουνδικαίωμα για αντιρρήσεις, να παρατείνει πριν τη λήξη της, την προθεσμία κατάανώτατο όριο 120 ημερών, κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.Μετά τη λήψη και του παραπάνω ανώτατου ορίου παράτασης ισχύος τηςπροσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάνσυμφωνούν οι συμμετέχοντες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 11: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΟι προσφορές, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα είναι γραμμένα στην Ελληνικήγλώσσα επί ποινή αποκλεισμού. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΈνσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας αυτού ήτης συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:



1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Δήμο Χανίων, μέσα στο μισό τουχρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνίαυποβολής των προσφορών.Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες τηςδημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτεικλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την ΟικονομικήΕπιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρεςπριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σεπερίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξηςεφαρμόζονται τα εξής:Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειαςτου διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από την ημερομηνίαδημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας τουδιαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται ηίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχήςπρομηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ήαποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγουςπου ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στο Δήμο Χανίων, μέχρι και τηνεπόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχουσταδίου. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησητου στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις τουςπου αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητάτους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία, κατά τις διατάξειςτου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τουςπροαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δε γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 13: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΟ προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει το υπόπρομήθεια όχημα το πολύ σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνοςπαράδοσης πρέπει να καθορίζεται στις τεχνικές προσφορές.Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετάαπό γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα απόσχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη τουσυμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 της Υ.Α. 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΗ διαδικασία παραλαβής των υλικών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής,γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93, του Ν.3852/2010 και του άρθρου 26 του Νόμου 4024/2011.Η παραλαβή και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείταιεντός ενός (1) μήνα. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξειςτης παρ. 2, άρθρου 29 της Υ.Α. 11389/93.Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος σύμφωναμε όσα αναφέρονται στο άρθρο 6 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».Αν το όχημα κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει



σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. Αν τοόχημα παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο,ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αρθούναυτές οι αποκλίσεις.Σχετικά με τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση καθώς και την απόρριψη συμβατικώνυλικών – αντικατάσταση ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 του τεύχους«Συγγραφή Υποχρεώσεων».
ΑΡΘΡΟ 15: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥΟ προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στοάρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονταιμε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ.5 της Υ.Α. 11389/93.

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΓΓΥΗΣΗ1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι το όχημα που θαπρομηθεύσει θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, τωνχαρακτηριστικών και των σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι το σύνολο τωνυλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτεστη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην εργασία κατασκευής.  Τα υλικά θαανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και τη λειτουργία για την οποίαπροορίζεται.
2. Ο χρόνος της εγγύησης και καλής λειτουργίας καθορίζεται στις προσφορές τωνδιαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δε μπορεί να είναι μικρότερος από δύο έτη και

αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους.3. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όρουι τηςσύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτηκρίση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικώνεξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων, να γίνειαπόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και οπρομηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσειολόκληρο το ακατάλληλο υλικό αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τηνΕπιτροπή προσωρινής παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θακηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσειαυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για τηνκαταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου τμήματος και για τηντοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την αντικατάσταση του πιο πάνωτμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο προμηθευτής θα είναιυποχρεωμένος να αποκαταστήσει στο Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει για αυτόναπό τις πιο πάνω βλάβες.4. Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές τουδαπάνες την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ηφθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθεβλάβης γενικά που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλειατου προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος αυτές σε βάρος καιγια λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν νασυμφωνηθεί.5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή τηςλειτουργίας του οχήματος και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολό τουςπερισσότερο από πέντε εργάσιμες ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένοςεπιπρόσθετα με τις άλλες υποχρεώσεις από αυτό, να καταβάλλει στο Δήμο, λόγωσυμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα τουπρομηθευτή, το ποσό των πενήντα ευρώ για κάθε επιπλέον μέρα. Η ποινική αυτή



ρήτρα θα επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει απότην εγγύηση.
ΑΡΘΡΟ 17: ΠΛΗΡΩΜΗΟ τρόπος πληρωμής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 11 τουτεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΠερίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα (άρθρο 23 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ και Ν.3548/2007). Επίσης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβέρνησης (Τεύχος διακηρύξεωνδημοσίων συμβάσεων), καθώς και στην ιστοσελίδα (www.chania.gr) και τον πίνακαανακοινώσεων του Δήμου Χανίων. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχοσύμφωνα με την παράγραφο 46 του Ν. 3801/2009.
  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο. Αντικείμενο της ΣυμβάσεωςΑντικείμενο της παρούσης συμβάσεως είναι η προμήθεια  ενός αυτοκινήτου τύπου VAN γιατις ανάγκες του Κέντρου Στήριξης Ατόμων με Αναπηρία στο Ακρωτήρι Χανίων.
Άρθρο 2ο. Στοιχεία ΠρομηθείαςΣτοιχεία της παρούσης διακήρυξης αποτελούν:

1. Η Διακήρυξη
2. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Οι Τεχνικές προδιαγραφές και η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Η Οικονομική και Τεχνική προσφορά του αναδόχου
5. Ο προϋπολογισμός της μελέτης

Άρθρο 3ο. Ισχύουσες ΔιατάξειςΗ προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:i. Της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος ΚανονισμόςΠρομηθειών ΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.ii. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση συναφών θεμάτων».iii. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τουάρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».iv. Του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβασηεργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης καιλειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».v. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο,εργασ. Εφεδρεία, κλαδικές συμβάσεις»vi. Της υπ’ αριθμ. Π1/2345/2013 (ΦΕΚ 688/Β/26.03.2013) απόφασης του ΥπουργείουΑνάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 4ο. Εγγυήσεις1. Ο Προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύησηκαλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 26παράγραφο 2 του ΕΚΠΟΤΑ.2. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύησηκαλής λειτουργίας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικήςσυμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Άρθρο 26 παράγραφο 5 του ΕΚΠΟΤΑ.Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως εκείνοι της εγγύησης καλήςεκτέλεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τοσυμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.



3. Ο προμηθευτής στην τεχνική του προσφορά υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού
να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει:Α) Εγγύηση καλής λειτουργίας για το όχημα (μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικάμέρη) τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία παραλαβής του από τηνΥπηρεσία, ανεξάρτητα από χιλιόμετρα.Β) Εγγύηση αντισκωριακής προστασίας του οχήματος τουλάχιστον πέντε (5) έτη,ανεξάρτητα από χιλιόμετρα, από την ημερομηνία παραλαβής του από την Υπηρεσία.Γ) Επίσης ο προμηθευτής υποχρεούται να βεβαιώσει εγγράφως με υπεύθυνη δήλωση

την οποία θα συμπεριλαμβάνει στην τεχνική του προσφορά, επί ποινή
αποκλεισμού, ότι:1) αναλαμβάνει να διαθέτει ανταλλακτικά για το προσφερόμενο αυτοκίνητο γιατουλάχιστον δέκα (10) έτη, που είναι συνήθως και ο συμβατικός χρόνος για τονοποίο δεσμεύονται οι προμηθευτές.2) Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών κατά την περίοδο της 10ετίας και τουτυχόν πρόσθετου χρόνου διάθεσης τους, να είναι εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερώντο πολύ από την ημερομηνία έγγραφης ανάθεσης της παραγγελίας, στην οποία θααναφέρεται και ο τόπος παράδοσης του ανταλλακτικού. Σε περίπτωσηκαθυστέρησης της παράδοσης των ανταλλακτικών για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,εκτός από ανωτέρα βία ή υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, πλέον των δέκα (10)εργάσιμων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το δυο τις εκατό (2%) τηςαξίας του ανταλλακτικού για κάθε ημέρα καθυστέρησης και με ανώτατο όριο τοείκοσι τις εκατό (20%) της αξίας του ανταλλακτικού. Η Υπηρεσία έχει δικαίωμα ναπαρακρατήσει το ποσό της ποινικής ρήτρας από τυχόν οφειλές της προς τονπρομηθευτή. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά πουξεφεύγουν από τον έλεγχο του προμηθευτή και που θα ήταν αναπότρεπτα όποιεςπροσπάθειες κι αν έκανε. Ο προμηθευτής υποχρεούνται να γνωστοποιεί άμεσαεγγράφως την Υπηρεσία κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας προκειμένου να τηνεπικαλεστεί.

Άρθρο 5ο. Χρόνος παράδοσης1. Ο χρόνος πλήρους παράδοσης του αυτοκινήτου τύπου VAN ορίζεται σε τρείς (3) μήνεςαπό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτούύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν απότη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 27παράγραφος 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 6ο. Παραλαβή – Υποχρεώσεις Αναδόχου μετά την παραλαβή1.Η παραλαβή θα γίνει από επιτροπή παραλαβής της προμήθειας η οποίασυγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και τo άρθρο 26ν. 4024/2011.2.Η διαδικασία παραλαβής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 τουΕΚΠΟΤΑ.3.Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος:

 Με επιθεώρηση και μακροσκοπικό έλεγχο
 Με ποσοτικό έλεγχο των επι μέρους μερών
 Με πλήρη λειτουργικό έλεγχο4.Ο Ανάδοχος, μετά την παραλαβή του οχήματος, πρέπει να φροντίσει με δικά τουέξοδα για την ταξινόμηση και την έκδοση  πινακίδας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου(η διαδικασία αυτή θα γίνει σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του ΔήμουΧανίων).5.Τα δύο πρώτα σέρβις (service) του οχήματος, όπως αυτά προβλέπονται από τονκατασκευαστή, να γίνουν με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, απόειδικευμένους τεχνίτες σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Να δηλώνεται με τηνπροσφορά το πρόγραμμα των δύο αυτών σέρβις (χρονικό διάστημα, διανυθένταχιλιόμετρα).



Άρθρο 7ο. Χρόνος παραλαβής1. Η παραλαβή και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα πραγματοποιηθείεντός ενός μήνα.2. Αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή του προμηθευτή γίνεται αν συντρέχουν οιπροϋποθέσεις του Άρθρου 29 του ΕΚΠΟΤΑ.Άρθρο 8ο. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοσηΣε περίπτωση που τo αυτοκίνητο παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη τουσυμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνουπαράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το Άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός ωνπροβλεπόμενων κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 33 τουΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 9ο. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάστασηΣε περίπτωση οριστικής απόρριψης του αυτοκινήτου, με απόφαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφαρμόζονται οι διατάξειςτου Άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 10ο. Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος αν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονταιστο Άρθρο 35 παράγραφος 1 & 2 του ΕΚΠΟΤΑ.2. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 35 παράγραφος5 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 11ο. Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμήΟλόκληρη η συμβατική αξία θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική και ποιοτικήπαραλαβή του αυτοκινήτου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και την υποβολή τωνσχετικών δικαιολογητικών πληρωμής τα οποία είναι:-τιμολόγιο-πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,-φορολογική ενημερότητα-βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων,εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τονεπίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003 και εγκριθεί η σχετικήδιαδικασία από τον φορέα χρηματοδότησης.
Άρθρο 12ο. Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης.Για την επίλυση των διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης εφαρμόζονται οιδιατάξεις του Άρθρου 40 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 13ο. Συνεννόηση – Αλληλογραφία-ΠροέγκρισηΤα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας καιστην τεχνική προσφορά του προμηθευτή.Για την πρόληψη τυχόν παρερμηνειών, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά τουαυτοκινήτου ο Ανάδοχος, πριν την τελική παραγγελία, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γιαέγκριση στον Δήμο τα αντίστοιχα εικονογραφημένα έντυπα (prospectus κλπ), διαγράμματαλειτουργίας, αποδόσεων κλπ., τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή τους καθώς και τυχόνπιστοποιητικά ώστε να αποδεικνύεται η συμφωνία με την υποβληθείσα από αυτόνπροσφορά καθώς και με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.Όλες οι επαφές και συνεννοήσεις μεταξύ της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης τουδιαγωνισμού, η οποία παρακολουθεί την εκτέλεση της προμήθειας και γνωμοδοτεί για κάθεθέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, αφενός και του προμηθευτήαφετέρου, είτε αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτεοποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνεται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους



προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν δικαιούται κανένα από τασυμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιαδήποτε τρόπο.
Άρθρο 14ο. Περιεχόμενο των ΤιμώνΣτην συνολική τιμή της προσφοράς, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνεςγια την προμήθεια και μεταφορά του αυτοκινήτου στους χώρους που θα υποδειχθούν απότην Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώςκαι το όφελος του.Ειδικά στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνεται και οι δαπάνες εκτελωνισμούπεριλαμβανομένων και των εισαγωγικών δασμών και συμπαρομαρτούντων φόρων, τελώνκαι δικαιωμάτων, οι δαπάνες παραπέρα μεταφοράς μέχρι των χώρων εγκατάστασης καιθέσης σε κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία μετά τις προβλεπόμενες δοκιμές.

Άρθρο 15ο. Τεχνικά Στοιχεία που υποβάλλονται με τις προσφορές και περιγραφέςΣύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 11 Απριλίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

:

:
:
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
VAN ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
40.000,0 €
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤο υπό προμήθεια αυτοκίνητο θα είναι καινούργιο αναγνωρισμένου κατασκευαστή.
1.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΟ κινητήρας θα είναι πετρελαιοκινητήρας Euro 5, τετρακύλινδρος, δεκαεξαβάλβιδος,τετράχρονος, υδρόψυκτος τεχνολογίας common rail άμεσου ψεκασμού. Ο κινητήραςθα ρυθμίζει αυτόματα την πίεση, τον χρονισμό και τον όγκο ψεκασμού τουκαυσίμου. Ο κινητήρας θα είναι τουλάχιστον 1900 κ.ε με ενδεικτική ισχύ (κατά CEE)84 ΡS στις 3500 rpm και ενδεικτική ροπή στρέψης (κατά CEE) 290 Nm στις 1600rpm. Η καταναλώσεις (πρότυπα CEE)  να μην ξεπερνούν για τον αστικό κύκλο τα 9λίτρα/100 χλμ., για τον υπεραστικό κύκλο τα 7,2 λ/100 χλμ και για τον μικτό κύκλοτα 7,8 λ/100 χλμ. Η εκπομπή CO2 θα είναι το πολύ 205 g/Km.
2.  ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝΤο κιβώτιο ταχυτήτων θα έχει πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας και μια (1)όπισθεν.
3.  ΑΝΑΡΤΗΣΗΗ ανάρτηση του πλαισίου θα εξασφαλίζεται εμπρός είτε από διπλά ψαλίδια,ράβδους στρέψης, τηλεσκοπικά αμορτισέρ και αντιστρεπτική δοκό είτε θα είναιανεξάρτητη με γόνατα McPherson με σπειροειδή ελατήρια και αντιστρεπτική δοκό.Όσον αφορά την πίσω ανάρτηση αυτή θα αποτελείται είτε από ημιάκαμπτο άξονα,σπειροειδής ελατήρια προοδευτικής δράσης, αμορτισέρ με μεταβλητή απόσβεση καιαντιστρεπτική δοκό είτε από ημιυστερούντες βραχίονες, ελικοειδή ελατήρια καιτηλεσκοπικά αμορτισέρ. .



4.  ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΤο αυτοκίνητο θα έχει την δυνατότητα κίνησης στους εμπρός τροχούς, ενώ τοσύστημα διεύθυνσης θα αποτελείται από κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση. Τοτιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο σε απόσταση.
5.  ΦΡΕΝΑΤα φρένα θα είναι υδραυλικά διπλού κυκλώματος με σερβομηχανισμό και βαλβίδακατανομής πίεσης. Συγκεκριμένα θα είναι αεριζόμενου δίσκου εμπρός και απλούδίσκου πίσω. Επίσης το όχημα θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών(ABS) με EBD (ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης) και υποβοήθηση φρεναρίσματοςέκτακτης ανάγκης σε συνδυασμό με 4 δισκόφρενα.

6.  ΕΛΑΣΤΙΚΑΣυνολικά το όχημα θα πρέπει να έχει πέντε (5) ελαστικά (δύο πίσω, δύο εμπρός καιένα εφεδρικό). Ο ενδεικτικός τύπος ελαστικού είναι ο 195/R16.
7.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥΟι ενδεικτικές διαστάσεις του πλαισίου να είναι Μήκος – Πλάτος – Ύψος: 5182 –1904 -  1952 (mm). Η ωφέλιμη χωρητικότητα θα είναι 2,2 κ.μ και με διπλωμένο τοπίσω κάθισμα 3,4 κ.μ. Το δε μεταξόνιο θα έχει μήκος 5000 χιλ. Η απόκλιση για ταπαραπάνω αναφερόμενα θα είναι 5%.
8.  ΒΑΡΟΣΤο ωφέλιμο φορτίο θα είναι τουλάχιστον 1080 κιλά.
9.  ΤΑΧΥΤΗΤΑΗ μέγιστη ταχύτητα του οχήματος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 150χλμ\ώρα.
10. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΟ θάλαμος θα έχει δύο πόρτες στο εμπρός τμήμα, συρόμενη πλευρική πόρτα δεξιά μεανοιγόμενο τζάμι, πλευρικό πλαίσιο αριστερά με ανοιγόμενο τζάμι, πίσω πόρτες μετζάμι.  Το όχημα θα είναι κατάλληλο για μεταφορά μέχρι εννέα  ατόμων με ζώνεςασφαλείας. Θα διαθέτει αερόσακο οδηγό και προσκέφαλα – ζώνες 3 σημείων.Επιπλέον ο εξοπλισμός θα συμπεριλαμβάνει τα εξής:

i. Χειροκίνητο κλιματισμό και επιπλέον λεβητάκι 5KW και λειτουργίαανακύκλωσης



ii. Εξωτερικοί ηλεκτρικοί θερμαινόμενοι καθρέπτεςiii. Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές με σύστημα immobilizer και κεντρικόηλεκτρονικό                                 κλείδωμα.iv. Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πρίζα 12vv. Πλήρης εγκατάσταση ηχοσυστήματοςvi. Όλα τα φώτα που προβλέπει ο ΚΟΚvii. Όλα τα απαραίτητα όργανα για ασφαλή οδήγησηviii.Γρύλλος και πλήρης σειρά εργαλείων για πρόχειρες επισκευέςix. Τυχόν υποδομή για εγκατάσταση ασυρμάτου επιθυμητή
11. ΒΑΦΗΌλο το όχημα θα είναι με κατάλληλη αντισκωρική προστασία βαμμένο, ενώ ηκαμπίνα θα έχει και ειδική αντιδιαβρωτική προστασία
12. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΑΜΠΑΗ ηλεκτρική ράμπα θα διαθέτει αυτόματο σύστημα για την αποφυγή πτώσηςεξωτερικά και εσωτερικά (outboard and inner roll stop) με σύστημαμπλοκαρίσματος το οποίο διαθέτει αισθητήρα βάρους. Η ράμπα θα διαθέτει οπτικό -ακουστικό σύστημα κατά την λειτουργία της καθώς και αντικραδασμικό σύστημαστον βραχίονα. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων θα υπάρχει χειροκίνητησύστημα, γενική ασφάλεια προστασίας και ειδικά μπράτσα στήριξης για το όχημα.Όσον αφορά τα γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά η ράμπα θα διαθέτει πλήρεςπληκτρολόγιο ελέγχου και ασύρματο έλεγχο. Η πλατφόρμα θα είναικατασκευασμένη από πολυουρεθάνη HD με αυτόματη σύμπτυξη - ανάπτυξη καθώςκαι χειροκίνητο «δίπλωμα – ξεδίπλωμα».Το χειριστήριο της ράμπας θα διαθέτει LCD οθόνη με start – up μήνυμα, οδηγίες γιατον χρήστη προκειμένου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη λειτουργία, καταμετρητήτων κύκλων λειτουργίας για τον προγραμματισμό της συντήρησης καθώς καισύστημα ελέγχου βλάβης για το αντικραδασμικό σύστημα.Ενδεικτικές διαστάσεις:

 Συνολικό μήκος 1170 χιλ
 Συνολικό πλάτος 995+195 χιλ
 Συνολικό ύψος (σε στάση αποθήκευσης) 1035 χιλ
 Ωφέλιμο Μήκος Πλατφόρμας 714 χιλ
 Ωφέλιμο πλάτος πλατφόρμας 1030 χιλ
 Ο κινητήρας θα είναι ηλεκτρουδραυλικός 12 V/58 A
 Μέγιστη ταχύτητα ανάβασης – κατάβασης 0,06m/s
 Μέγιστο φορτίο 300 κιλά
 Βάρος ράμπας 114 κιλάΗ απόκλιση για τις παραπάνω αναφερόμενες διαστάσεις θα είναι 5%.Η ηλεκτρική ράμπα θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα:



2006/42/EE , 2009/19/EC, EN 1756-2:2009 (απαιτούμενη ασφάλεια), και regulation ECER17(αντικραδασμικά τέστ).
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΟι γενικές τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος περιλαμβάνονται στο τεύχοςΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ το οποίο αποτελείαναπόσπαστο τεύχος της Μελέτης. Για το όχημα πρέπει να πληρούνται τόσο οιγενικές όσο και οι ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους και ο κάθεδιαγωνιζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα τεχνικά και λοιπάδικαιολογητικά που αποδεικνύουν και επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση τουπροσφερόμενου οχήματος.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 11 Απριλίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

:

:
:
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
VAN ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
40.000,0 €
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η προμήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτουτύπου Van κατάλληλου για την μεταφορά ΑμεΑ που αποτελεί μέρος του συνόλουόλου του εξοπλισμού λειτουργίας του ανωτέρω κέντρου. Το εν λόγω όχημα θα είναιαπολύτως καινούριο, αμεταχείριστο, απόλυτα σύμφωνο με τους σχετικούςκανονισμούς κατασκευής – λειτουργίας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσηςκαι θα παραδοθεί έτοιμο προς χρήση.Οι απαιτήσεις αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και στηνσυγγραφή υποχρεώσεων της Μελέτης και θα ελεγχθούν από την  επιτροπήπαραλαβής κατά τα προβλεπόμενα.Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 40.000,0 € με το Φ.Π.Α και ηχρηματοδότηση της θα γίνει από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 11 Απριλίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

:

:
:
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
VAN ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
40.000,0 €
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗΣτο παρόν τεύχος περιγράφονται συνοπτικά το αντικείμενο της προμήθειας, οι υποχρεώσειςτων δύο πλευρών, δηλαδή Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και οι οδηγίεςσύνταξης του Τεχνικού Φακέλου της Προσφοράς.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΤο αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης είναι η προμήθεια και μεταφορά, δοκιμήλειτουργίας (όπου απαιτείται), παράδοση των απαραίτητων τευχών/εγχειριδίων χρήσηςκαι συντήρησης (όπου απαιτείται) καθώς και η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας (γιατο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο σχετικό άρθρο) ενός αυτοκινήτου τύπου VANκατάλληλου για την μεταφορά ΑμεΑ για τις ανάγκες του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ» του Δήμου Χανίων, που βρίσκεταιστη θέση Στέρνες Ακρωτηρίου του Νομού Χανίων όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στησχετική τεχνική μελέτη.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣτις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 Η προμήθεια του αυτοκινήτου που περιλαμβάνεται στην τεχνική μελέτη τουδιαγωνισμού απολύτως σύμφωνα με την αναλυτική Τεχνική Περιγραφή – ΤεχνικέςΠροδιαγραφές – Λειτουργικά Χαρακτηριστικά που πληροί επίσης τους κανόνεςασφαλείας και διαθέτει τα προβλεπόμενα Πιστοποιητικά που αναφέρονται στατεύχη της μελέτης.
 Η τεχνική υποστήριξη του αυτοκινήτου που περιλαμβάνεται στην μελέτη τουδιαγωνισμού καθ’ όλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Το όχημα θα έχειεγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία οριστικήςπαραλαβής και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 5 χρόνιατουλάχιστον, με αποδεδειγμένη παρακαταθήκη ανταλλακτικών . Κατά την διάρκειατου χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, όλοι οιπροληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τονκατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, μεεπισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, απόεξειδικευμένο τεχνικό χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής
 Η μεταφορά στον τόπο παράδοσης που θα οριστεί από την Υπηρεσία.
 Η θέση σε λειτουργία (έναρξη λειτουργίας - start up) του αυτοκινήτου καθώς και τηςκατάλληλης ράμπας, συμπεριλαμβάνονται μικροϋλικά – αναλώσιμα εάν απαιτηθούνκαι οι πλήρεις δοκιμές (συμπλήρωση σχετικών πρωτοκόλλων όπου απαιτείται).
 Η άμεση διόρθωση και αποκατάσταση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών πουτυχόν εμφανιστούν στην χρήση και λειτουργία του αυτοκινήτου.
 Η αντικατάσταση του εξοπλισμού που αποδεδειγμένα θα εμφανίσει σημαντικέςατέλειες ή σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα κατά την διάρκειαλειτουργίας του και εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος της εγγύησήςτου.



 Η εκπαίδευση και η επίδειξη λειτουργίας και χρήσης του αυτοκινήτου – ράμπας(όπου απαιτείται) στους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής.
 Η παροχή και παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων στα Ελληνικά (εγχειρίδιοχρήσης/λειτουργίας, οδηγίες συντήρησης ή user – owner manuals κλπ).

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΑναπόσπαστο τεύχος μαζί με τον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς και τα λοιπάέγγραφα αποτελεί και η σύνταξη και προσφορά του Τεχνικού Φακέλου, όπως περιγράφεταιπαρακάτω.
Προσφορές Διαγωνιζόμενων οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν Τεχνικό Φάκελο
(καθώς και επίσης και η μη συμμόρφωση Τεχνικών Φακέλων υποψηφίων με τα
περιγραφόμενα παρακάτω), καθίστανται μη αποδεκτές και θεωρούνται άκυρες.Ι. Ο Τεχνικός Φάκελος Προσφοράς του αυτοκινήτου, θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά :1. Συνοπτικό κατάλογο του προσφερόμενου εξοπλισμού.Ο κατάλογος θα είναι σε μορφή πίνακα και θα περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:(α)  Περιγραφή είδους, σύμφωνα με τη Μελέτη (γ) Εργοστάσιο Κατασκευής / Κατασκευαστής(δ) Προσφερόμενο μοντέλο ή τύπος ή σειρά του εξοπλισμού(ε) «Επίσημος Αντιπρόσωπος» ή «Διανομέας» στην Ελλάδα
2. Για κάθε προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην τεχνική

προσφορά υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού :(α) Πρωτότυπη τεκμηρίωση, με επίσημα φύλλα τεχνικών πληροφοριών καιπροσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.(β) Πιστοποιητικό CE Mark, όπου απαιτείται(γ) Πιστοποιητικά Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 9001) ή αντίστοιχατου κατασκευαστικού οίκου.ΙΙ. Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω:(α) να είναι απόλυτα καινούργιο.(β) να καλύπτει το σύνολο των μορφολογικών, τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων τωνπροδιαγραφών της μελέτης καθώς και των προδιαγραφών ασφαλείας.(γ)Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να βρίσκεται οπωσδήποτε σε σειρά παραγωγής καινα προέρχεται από γνωστούς οίκους με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) κλπ.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 11 Απριλίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

:

:
:
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
VAN ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
40.000,0 €
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)
ΚΟΣΤΟΣ

(€)Αυτοκίνητο τύπου van εννέα θέσεων μεράμπα ηλεκτρική κατάλληλο για τηνμεταφορά ΑμεΑ 1 32.520,33 32.520,33
ΣΥΝΟΛΟ 32.520,33ΦΠΑ 23% 7.479,67
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ
ΦΠΑ

40.000,00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΧΑΝΙΑ, 11 Απριλίου 2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
ΧΡΗΜ/ΣΗ

:

:
:
:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
VAN ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑμεΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
40.000,0 €
Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
2007-2013

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα ……………., οδός ………………….………., αριθμός………, Α.Φ.Μ….……………, Δ.Ο.Υ ………………..,τηλέφωνο ..…………………., fax ..…………..
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1 Αυτοκίνητο τύπου van εννέαθέσεων με ράμπα ηλεκτρικήκατάλληλο για την μεταφοράΑμεΑ
1

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)


