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Απιθμ. Ππωη.: 11486

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ο Δήκνο Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4412/2016, γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΗ

ΑΝΑΓΚΔ ΣΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ», πξνϋπνινγηζκνύ 39.863,52 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, κε
ηνπο παξαθάησ όξνπο:
1.Αναθέηοςζα Απσή –ηοισεία επικοινωνίαρ
Αναθέηοςζα Απσή: Δήκνο Ζαγνξάο - Μνπξεζίνπ
Γιεύθςνζη: Δεκαξρείν Ζαγνξάο, Ζαγνξά, λ. Μαγλεζίαο
Σασ. Κωδ. : 37001
Σηλέθωνο: 24263-50105, 24263-50104
Σηλεθαξ: 24260-23128
Δ-mail: dzagmour@gmail.com
Ηζηοζελίδα: www.dimos-zagoras-mouresiou.gr
2.Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζηε
δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ www.dimos-zagoras-mouresiou.gr. Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ
επίζεο λα ιάβνπλ γλώζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζύκβαζεο , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο
από ηηο 8:00 π.κ. θαη έσο 14:00 κ.κ, από ην Γξαθείν Κίλεζεο. Αξκόδηνη ππάιιεινη: Μπόιεο
Θσάλλεο (ηει. 24263-50104),
Δηαθήξπμεο

θαη

ησλ

Κνπαηζάξεο Δήκνο (ηει: 24263-50105). Αληίγξαθν ηεο

παξαξηεκάησλ

πνπ

ηελ

ζπλνδεύνπλ

ρνξεγείηαη

ζηνπο

ελδηαθεξόκελνπο, αθνύ θαηαβάινπλ ζην Δήκν ην πνζό ησλ 10,00€, εθόζνλ ηελ δεηήζνπλ
ζε έληππε κνξθή.
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3. Κωδικόρ CPV: 34350000-5

4. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκαξρείν Ζαγνξάο, ζηελ
Αίζνπζα Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ελώπηνλ ηεο αξκνδίαο Επηηξνπήο ηελ Τξίηε 30.10.2018
θαη ώξα 11:00 π.κ. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξώλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία
απνζθξάγηζεο, ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο δηαγσληζκνύ. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγσ ν
δηαγσληζκόο αλαβιεζεί, ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 01.11.2018 θαη ώξα 11:00 π.κ.
5. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο
γηα ελελήληα (90) κέξεο από ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαζώο θαη γηα
ηνλ ρξόλν πνπ απνδέρζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο.
6. Δγγςήζειρ: Γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξώλ δελ απαηηείηαη θαηάζεζε εγγύεζεο
ζπκκεηνρήο, ελώ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο,
όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, παξάγξαθνο 11 ηεο αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο.
7.

Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, κεκνλσκέλα ή κέιε

ελώζεσλ, ηα νπνία θαιύπηνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ αξ. 25 ηνπ Ν.4412/16 (άξζξν 5 ηεο
δηαθήξπμεο).
8.

Υπημαηοδόηηζη: Η ελδεηθηηθή πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα είλαη

39.863,52 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξύλεη ηνπο Κ.Α. 20-6671.01, 256672.01 θαη 30-6671.01 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ελώ γηα ην
νηθνλνκηθό έηνο 2019 ζα επηβαξπλζεί ν λένο ΚΑ 70-6671.03 πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ 2019 (πνιπεηήο δαπάλε)
9. Τποδιαίπεζη ζε ημήμαηα: Η ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηε ζπκθσλία γηα ηηο δεκόζηεο
ζπκβάζεηο. Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ην ζύλνιν ηεο
πξνκήζεηαο. Δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Τα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο πξνκήζεηαο ζα είλαη ζύκθσλα κε ηελ αξ. πξση. 11188/28.09.2018 Μειέηε ηνπ Γξαθείνπ
Κίλεζεο ηνπ Δήκνπ.
10.

Υπόνορ εκηέλεζηρ ςπηπεζίαρ: Η ζύκβαζε ζα έρεη δηάξθεηα δώδεθα (12) κήλεο από

ηελ ππνγξαθή ηεο. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηόπηλ δειηίνπ εληνιήο ηεο
ππεξεζίαο .
11. Δνζηάζειρ: Σε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε
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πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιινκέλεο
πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξόκελν νηθνλνκηθό θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο
δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΔΗΣ κέρξη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξνζεζκίαο
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξώλ. Η έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελώπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα
ην παξαδεθηό ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή
παξαβόινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνύ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηό (1%) επί ηεο εθηηκώκελεο
αμίαο ηεο ζύκβαζεο.
12. Γημοζιεύζειρ: Τν ζπλνιηθό θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.dimos-zagoras-mouresiou.gr
θαη ε πεξίιεςε ζηνλ ηύπν ("Ταρπδξόκνο" -Καζεκεξηλή Εθεκεξίδα ηνπ Ννκνύ Μαγλεζίαο).
Τα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ

ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
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Εαγνξά, 09.10.2018

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Αξ. Πξση.: 11485

Γξαθείν Κίλεζεο
Σαρ. Γ/λζε:
Πιεξνθνξίεο:
Σειέθσλν:

Γεκαξρείν Εαγνξάο
Εαγνξά, Σ.Κ. 37001
Μπφιεο Ησάλλεο
24263.50104

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ
πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο
πξνκήζεηαο κε ηίηιν:
"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ"
πξνυπνινγηζκνχ 39.863,52 € Δπξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%), πνπ ζα
δηεμαρζεί ζχκθσλα κε:

α) ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.3463/2006 θαη Ν.4412/2016, θαζψο θαη
β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ ηεο
σο άλσ πξνκήζεηαο.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή),
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεχρνπο
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1. - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ
1.1 – ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ
Δπσλπκία
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε
Πφιε
Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο
Σειέθσλν
Φαμ
Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν
Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο
Γεληθή Γηεχζπλζε ζην
δηαδίθηπν (URL)

: Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ
: Γεκαξρείν Εαγνξάο
: Εαγνξά
: 37001
: Γξαθείν Κίλεζεο
: Γξαθείν Πξσηνθφιινπ
: 24260.23128
: mpolisg.dim.z.m@gmail.com

: 24263.50104
: 24263.50102

: Μπφιεο Ησάλλεο

: Γξαθείν Κίλεζεο
: http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr

1.2 - ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο
πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο:
1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
2. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
3. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη
Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,
4. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο
16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,
5. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην»
6. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ
Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
7. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ
ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο
δηαηάμεηο”,
8. ηνπ άξζξνπ 23 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
9. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,
10. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη
13 έσο 15,
11. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”,
12. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,
13. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
14. ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεύρνο Β') Απόθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο
«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
15. ην λ.4497/2017 (ΦΔΚ 171 Α)

4

18PROC003809180 2018-10-09

16. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη
ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
17. Σελ 10/2018 (ΑΓΑ: ΧΛΧΑΧΡΚ-ΚΣ) απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε ζέκα "πγθξφηεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ επηηξνπψλ
γηα ην έηνο 2018"
18. Σελ ππ' αξ. 270/19.06.2018 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
πξνκήζεηαο ειαζηηθψλ γηα ην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ
19. Σo ππ‟ αξηζκ. 11044/25.09.2018 πξσηνγελέο αίηεκα (18REQ003739546) ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ην νπνίν δηακνξθψζεθε χζηεξα απφ ην ππ' αξ. πξση. 7716/29.06.2018 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ Γεκάξρνπ
θ. Κνπηζάθηε Παλαγηψηε
20. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε ΑΓΑΜ 18REQ003756943 / 28.09.2017
21. Σηο κε Α/Α 1085-1086-1087/2018 Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ γηα ηε δέζκεπζε
ησλ πηζηψζεσλ.
22. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ έξγνπ.

1.3 - ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ - ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ/ΧΡΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
CPV
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ

: πλνπηηθφο δηαγσληζκφο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016
: Υακειφηεξε ηηκή
: 30 Οθησβξίνπ 2018
: Γεκαξρείν Εαγνξάο, Εαγνξά
34350000-5
: Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί απφ ίδηα έζνδα θαη ζα βαξχλεη
ηνπο Κ.Α. 20-6671.01, 25-6672.01 θαη 30-6671.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ελψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2019 ζα επηβαξπλζεί ν
λένο ΚΑ 70-6671.03 πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019
(πνιπεηήο δαπάλε)

Σα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε:
1. ζηελ δηεχζπλζε http://www.dimos-zagoras-mouresiou.gr
2. ζην δηθηπαθφ ηφπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ (ε αλαδήηεζε γίλεηαη κε ηνλ ΑΓΑ) θαη
3. ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ε αλαδήηεζε γίλεηαη κε ηνλ ΑΓΑΜ).
Καη΄ εμαίξεζε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεληαη ζηo Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο
θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 10,00
επξψ, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ,
θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο
απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ
κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Σν έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ζα ππνβάιιεηαη κε πξσηφηππε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο θαη ππνγξαθή. Οη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα
ηα παξαιακβάλνπλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Πιεξνθνξίεο Μπφιεο Ησάλλεο ηει. 2426350104, Κνπαηζάξεο Γήκνο ηει. 24263-50105, fax: 24260-23128, e-mail: dzag.mour@gmail.com

1.4 - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Γεκαξρείν Εαγνξάο ηελ εκέξα Σξίηε 30 Οθησβξίνπ 2018 θαη ώξα 11.00 π.κ. παξνπζία
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηαγσληζκψλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγσ ν δηαγσληζκφο
αλαβιεζεί, ζα δηελεξγεζεί ηελ Πέκπηε 01.11.2018 θαη ψξα 11:00 π.κ.
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν πξσηνθφιινπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, Γεκαξρείν Εαγνξάο, Εαγνξά, Σ.Κ.37001,
κέρξη ηελ Σξίηε 30 Οθησβξίνπ 2018 θαη ώξα 10.30 π.κ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη κεηά ηηο παξαπάλσ
πξνζεζκίεο, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο.
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1.5 - ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Δπηζεκαίλεηαη φηη :
Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). Ζ πξνκήζεηα ζα θαηαθπξσζεί ζηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ έρεη ππνβάιεη ηε ρακειφηεξε ηηκή.
Γηαηεξείηαη ην δηθαίσκα παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, έσο ηελ εμάληιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ ή ησλ
πνζνηήησλ ηνπ πξντφληνο ηεο ζχκβαζεο, φπνην απ ηα δχν επέιζεη πξψην.

1.6 – ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ / ΓΑΠΑΝΖ







Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(ΚΖΜΓΖ). χκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ.4412/2016, επηβάιιεηαη ε αλάξηεζε
ζην ΚΖΜΓΖ κφλν ηεο δηαθήξπμεο ησλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ.
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ Ν. 3861/2010, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).
Ζ Γηαθήξπμε θαη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο (Παξαξηήκαηα) ζα θαηαρσξεζνχλ ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): www.dimos-zagoras-mouresiou.gr
ε κία εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα (Σαρπδξφκνο).
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ κεηνδφηε ή ηνπο κεηνδφηεο κε ηζφπνζε θαηαλνκή ηεο
δαπάλεο.

1.7 - ΑΡΥΔ ΔΦΑΡΜΟΕΟΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη:
1. ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθν-αζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο
λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο
Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ
ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
2. δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην
ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ
3. ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί
σο ηέηνηεο.

1.8 - ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε είλαη ειαζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ. Σα είδε
θαη νη πνζφηεηεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.

2 - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.1 - ΔΓΓΡΑΦΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:
 ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
 ε ππ' αξ. πξση. 11188/28.09.2018 Μειέηε ηνπ Γηαγσληζκνχ
 νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά

2.2 - ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ:
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Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα



Δλψζεηο Πξνκεζεπηψλ

 Κνηλνπξαμίεο
ηνλ δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί φζνη εκπίπηνπλ ζηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ Ν.4412/2016.

2.3 - ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΓΛΧΑ
Δπηζεκαίλεηαη φηη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
Πξνζθνξά ηνπ …………………………………………………………………..…….. (ζηνηρεία
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα
ηδίσο επσλπκία, νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη e-mail). γηα
ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ηίηιν:
«Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ»
κε αλαζέηνπζα αξρή ηνλ Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ..................................
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα θάησζη:
 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν.
 Οη πξνζθνξέο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο.
 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή
γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ
θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).
 Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ
κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠ.ΔΞ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ
έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Πνι.Γ. θαη 53 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο
πξνέιεπζεο, αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία.
 Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε
ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Πξνμελείν ηεο
ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Υάγεο
ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Κ.Π.Γ. θαη 53 ηνπ
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
 Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα
ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.

2.4 - ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΥΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΥΟΡΑ / ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
(α) έλαλ (ππό)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο –Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη:
 ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ)


νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄75 πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε κειέηε ηνπ Γηαγσληζκνχ



βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηαζηήκαηνο απφ έγθπξν θνξέα αμηνιφγεζεο πνπ ζα
πηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα ζηελ παξνρή ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ εκπνξία πξντφλησλ θαη λα δηαζέηεη άδεηα
αζθήζεσο επαγγέικαηνο σο θαηάζηεκα



ε ηερληθή πξνζθνξά (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ φπσο αλαιπηηθά
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ - Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο Μειέηεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ)
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(β) έλαλ (ππν)θάθειν - ζθξαγηζκέλν/θιεηζηό - κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη:
 ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ)
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά ππνρξεσηηθά κε πνηλή απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ πνπ
επηζπκνχλ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ).
ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο:
 δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ άξζξνπ 2.12
 πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξσκέλν, ην πξνβιεπφκελν
απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) (Β/3698/16-11-2016),
ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ λ.1599/1986.
Σν ΣΔΤΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο
15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ, θαη ζε ζπλέρεηα απηήο κε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία
23/2018 (ΑΓΑ: Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ).
Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ (http://www.dimoszagoras-mouresiou.gr).
ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ Γήκν Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζηε Μειέηε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαζψο θαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο Γηαθήξπμεο.
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ζχκθσλα κε ην Έληππν Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο (Παξάξηεκα Γ).
ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, γηα ηελ πξνκήζεηα ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. Οη
πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή),
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεχρνπο.
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο:
 δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα,
 δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη
 ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηνλ
ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.

2.5 - ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ πξνζθέξνληα, γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, γηα ηε
δέζκεπζε απηή απαηηείηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα επί πνηλή απνθιεηζκνχ Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986/Α‟75. Πξνζθνξά ε νπνία
νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.

2.6 - ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΔΧΝ
ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
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Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη, ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί
θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην
αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ
πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Ο Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα
ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.

2.7 - ΔΝΣΑΔΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Καηά ηεο δηαθήξπμεο - Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο - Ζ πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο
πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Τπνβάιιεηαη - Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 (Ν4412/16) εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο
ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. ηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε
αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ
άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Παξάβνιν - Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ
απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ
ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.
Γλσκνδνηηθό όξγαλν - Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ (άξζξν 221 παξ.11α ηνπ Ν.4412/2016). ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο
πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ, ζπγθξνηείηαη 3κειέο ή 5κειέο ρσξηζηφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν (Δπηηξνπή
αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ), ηα κέιε ηνπ νπνίνπ είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα κέιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην
γηα ηα ππφινηπα ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή
δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο)(Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. Οδεγία 19 2ε έθδνζε).
Απνθαηλόκελν όξγαλν - Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010)

2.8 - ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή),
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ηεχρνπο. H θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη, εθφζνλ ε πξνζθνξά θαιχπηεη ηα
απαηηνχκελα ηεο δηαθήξπμεο.

2.9 - ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ
Ο πξνκεζεπηήο θαιείηαη λα ππνγξάςεη ζχκβαζε κε ηνλ Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα θιεζεί
πξνζθνκίδνληαο ηελ απαηηνχκελε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο (γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ 20.000 ρσξίο ΦΠΑ).
Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε
θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Ο ρξφλνο πεξαίσζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε 12
κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ δαπάλε ζεσξείηαη πνιπεηήο.
Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ/ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα (άξζξν 105 ηνπ λ. 4412/2016).
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2.10 - ΥΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΔΗΓΧΝ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Ζ παξάδνζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζα γίλεη εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ακέζσο κεηά απφ ηελ αλάξηεζε ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία. ε θάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο σο πξνο ην ρξφλν παξάδνζεο, ηζρχνπλ νη πεξί θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο.

2.11 - ΔΓΓΤΖΔΗ
ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε Δγγχεζεο πκκεηνρήο.
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Απαηηείηαη θαηάζεζε «Δγγχεζε Καιήο Δθηέιεζεο» πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, εάλ - ην χςνο ηεο ζχκβαζεο - είλαη αλψηεξν απφ ην πνζφ ησλ είθνζη
ρηιηάδσλ (20.000) επξψ.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζα είλαη ίζνο κε ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν, πξνζαπμεκέλν θαηά 2 κήλεο.
Δθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ
αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην
παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή
κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Ζ εγγχεζε
απηή πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
1. ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
2. ηνλ εθδφηε,
3. ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ) πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη,
4. ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
5. ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
6. ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,
7. ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ
πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),
8. ηνπο φξνπο φηη:
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο
δηδήζεσο, θαη
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
9. ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
10. ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
11. ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5)
εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο.

2.12 - ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ
ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα
έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:
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1.

Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο
 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο
(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
 δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ
ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),
 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή
απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ
απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδόζεθε ηειεζίδηθε
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.
o ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE
ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ
ζηνπο δηαρεηξηζηέο.
o ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ ειάρηζηνλ
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
o ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά
ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο

2.

Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή
ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή
κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
 Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.


3.

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
 εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,
 εάλ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή
έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα
κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
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4.

πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,
ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ,
εάλ κία θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα
ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από ηελ πξόηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016,
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,
εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην
πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο,
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,
εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο
πιεξνθνξίεο απηέο ,
εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ
νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,
εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα
ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία

Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο

Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ
απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.
Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα
κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη
απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ
νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε.

3 – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ / ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
3.1 – ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο
ζχκβαζεο.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.4. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία ησλ
πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο (εάλ παξεπξίζθνληαη), νη νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ
ν
ν
πξνζθνξψλ (1 ΣΑΓΗΟ) θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ (2 ΣΑΓΗΟ) κπνξνχλ λα γίλνπλ
ζε κηα δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή
δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο.
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ν

1 ΣΑΓΗΟ - Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο – ηερληθήο πξνζθνξάο
Ζ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1.4 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί
θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ
πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα
δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.3 ηεο παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ
θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν)
θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε
ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.










Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν (ππφ) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή
Πξνζθνξά, κνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην. Οη
(ππφ)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην
παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν
θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ειέγρεη ηα ππνβιεζέληα Σππνπνηεκέλα Έληππα
Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ).
ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ
ηεο ζχκβαζεο.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ΣΔΤΓ θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα
ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ δηεπθξηλήζεσλ (εάλ ππάξρνπλ) ε
Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη έλα πξαθηηθφ γηα φια ηα πξναλαθεξζέληα,
ζην νπνίν εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ
ήηνη ηελ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
νπ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ 1 ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη
κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/2016.

ν

2 ΣΑΓΗΟ – Έιεγρνο θαθέισλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ







Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο, κεηά απφ πξφζθιεζε πνπ απνζηέιιεη ζηνπο
ππνςήθηνπο αλαδφρνπο πνπ δελ απνξξίθζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ζηάδην, πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε (ππφ)θαθέισλ
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζπληάζζεη έλα πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο,
ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηε ρακειφηεξε ηηκή, θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.
Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ε επηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα
δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.
Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ/Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν
εηζεγείηαη/γλσκνδνηεί αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο γηα ην επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ ήηνη ηελ
πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
νπ
Σα απνηειέζκαηα ηνπ 2 ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλoπνηείηαη
κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/2016.

ν

3 ΣΑΓΗΟ - Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ - Καηαθύξσζε – Πξόζθιεζε γηα ππνγξαθή ζύκβαζεο


Μεηά ηελ έθδνζε ηεο πξναλαθεξζείζαο απφθαζεο, ε επηηξνπή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ/νπο
πξνζθέξνληα/εο, ζηνλ/νπο νπνίν/νπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ/νί αλάδνρν/νη»), θαη ηνλ/νπο θαιεί λα
ππνβάιεη/νπλ εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή
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αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3.2 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ηνπ άξζξνπ 2.12 ηεο δηαθήξπμεο. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ
ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ.
i) Αλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ
δειψζεθαλ κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) είλαη ςεπδή ή
αλαθξηβή, ή
ii) αλ δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα
πξσηφηππα ή αληίγξαθα, ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή
iii) αλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξν 2.12 ηεο
παξνχζαο,
ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή δήισζε, ή αλ θαλέλαο
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη. .





Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ επηηξνπή
δηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ, καδί κε νιφθιεξν ην θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε ιήςε
απφθαζεο, είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία,
θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε
ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά. Σαπηφρξνλα ν Γήκνο θξνληίδεη λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο πεξί έθπησηνπ αλαδφρνπ, φπσο νξίδεη ε ζρεηηθή
λνκνζεζία.

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ
ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.
Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ
νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην άξζξν 2.7 ηεο παξνχζαο.
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο,
θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα
88 θαη 89 λ. 4412/2016.

3.2 - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Πέξαλ ησλ θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη
νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.12 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο
πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζύζηαζεο θαη λόκηκεο εθπξνζώπεζεο
Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν,
πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά
κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ
δηαγσληδνκέλνπ).
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ,
ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο
εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
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Aπόζπαζκα ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ κεηξώνπ
Πηζηνπνηεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη φηη δελ ηειεί εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2.12 ηεο παξνχζαο. Διιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα
δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο
αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά.
Πηζηνπνηεηηθό κε ππαγσγήο ζηα αλαθεξόκελα ηεο εδαθίνπ 2, παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 2.12 (κε ηέιεζεο ππφ πηψρεπζε ή
έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο...)
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην
πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη εδαθίνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 2.12, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο
θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο.

Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα
Απαηηείηαη λα πξνζθνκίζεη θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαζψο απνθιείεηαη (παξ. 2, άξζξν 2.12) απφ ηε ζπκκεηνρή
ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νπνηνζδήπνηε νηθνλνκηθφο θνξέαο, εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή:
α) γλσξίδεη φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα
κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη
β) κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.

Τπεύζπλεο δειώζεηο
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2.12, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα ελψπηνλ
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ
παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ.
Δπίζεο πξνζθνκίδνληαη ηπρφλ ππεχζπλεο δειψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεκκέλε ηερληθή κειέηε.
Απνδεηθηηθό εγγξαθήο ζε επαγγεικαηηθό ή εκπνξηθό επηκειεηήξην (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο)
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή
βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη
ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ
ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε
απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην
άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016

3.3 - ΜΑΣΑΗΧΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ
ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ
ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.

3.4 - ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ο Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ απνξξίπηεη, ζε θάζε
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πεξίπησζε, πξνζθνξά:
α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην:
 άξζξν 1.4 (Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ),
 άξζξν 2.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ πξνζθνξάο/ηερληθή πξνζθνξά),
 άξζξν 2.5 (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ),
 άξζξν 3.1. (Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ) ηεο παξνχζαο,
β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2.6 ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο. Να ζεκεησζεί φηη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε κπνξεί λα γίλεη δεθηή κφλν ζε
επνπζηψδεηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο ιφγσ θαθήο δηαηχπσζεο. Σν ΣΔΤΓ ζα πξέπεη λα είλαη νξζά ζπκπιεξσκέλν ρσξίο θακηά
δπλαηφηεηα κεηαγελέζηεξεο ζπκπιήξσζεο ή δηφξζσζεο ελψ ηα ηερληθά δειηία ζα πξέπεη μεθάζαξα λα απνδεηθλχνπλ φηη
πιεξνχληαη νη απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ζε αληίζεηε πεξίπησζε νη πξνζθνξέο ζα απνξξίπηνληαη).
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ
είλαη απνδεθηή απφ ην Γήκν Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.6 ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ.
4412/2016.
δ) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο
ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε,
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο

3.5 - ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά
ν Αζηηθφο Κψδηθαο.

3.6 – ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΤΜΒΑΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.

3.7 – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
1. ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
2. ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2.12 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο,
3. ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο
πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.

4 – ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΒΑΖ
4.1 – ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε
θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.
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4.2 – ΚΖΡΤΞΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΦΟΡΔΑ Χ ΔΚΠΣΧΣΟΤ / ΚΤΡΧΔΗ
Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε θαη απφ
θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο εληνιέο ηνπ
Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή
πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε
νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ.
Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε
ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.

4.3 – ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη γηα δηάζηεκα 12 (δώδεθα) κελώλ. Ζ
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ/ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα (άξζξν 105 ηνπ λ. 4412/2016).

4.4 – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ
Ζ παξαιαβή ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 ηνπ
άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.
ΔΠΗΤΝΑΠΣΟΝΣΑΗ:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
: Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
: Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ)

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:
Μέιε ηεο αξ. 10/29.01.2018 (ΑΓΑ: ΧΛΧΑΧΡΚ-ΚΣ) Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκψλ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ
Σαθηηθά κέιε:
1 Κξηλάθεο Γεψξγηνο, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ-Λνγηζηηθνχ, (Πξφεδξνο)
2 Γηνβάλε Αηθαηεξίλε, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ
3 Μνχηνο Κσλζηαληίλνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ
Με αλαπιεξσηέο ηνπο, ηνπο:
1 Καξαγηάλλε Ησάλλα, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ
2 ηεξγίνπ Γεψξγηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ
3 Ηαηξνχ ηακαηία, ΠΔ Οηθνλνκνιφγσλ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ: ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Εαγνξά, ....../......../ 2018

--------Σαρ. Γ/λζε: Εαγνξά, Μαγλεζίαο
Γξαθείν Κίλεζεο
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Μπόιεο Ησάλλεο
Tει. 24263-50104
FAX 24260 - 23128
ΣΚ 37001
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com
-------

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Ζ Γηαθήξπμε απηή απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ
Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ γηα ηνπο επφκελνπο 12 (δψδεθα) κήλεο. Σα ειαζηηθά αλά φρεµα, είλαη νξηζµέλσλ δηαζηάζεσλ
θαη ηνπνζεηνχληαη ζε εµπξφζζηνπο θαη θηλεηήξηνπο ηξνρνχο. Ζ ππεξεζία µαο ρξεηάδεηαη πνηνηηθά θαη
αλαγλσξηζµέλα ειαζηηθά απφ αλαγλσξηζµέλνπο θαηαζθεπαζηέο ή αληηπξνζψπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηελ εµπνξία ειαζηηθψλ. ρεηηθά βνεζήµαηα είλαη, ε πξνδηαγξαθή ETRTO (the European Tyre Rim Technical
Organization) ε νδεγία 92/23/31-3-92 ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2ν ηεο 30-09-92 πνπ
ελζσµαηψλεη ηελ παξαπάλσ νδεγία θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήµεξα , ζρεηηθέο µε
ηα ειαζηηθά ησλ νρεµάησλ µε θηλεηήξα θαη ησλ ξπµνπιθνχµελσλ ηνπο θαη µε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ ' απηά.
Αλαιπηηθά νη απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο παξνπζηάδνληαη ζηελ ππ' αξ. πξση. 11188/28.09.2018 Μειέηε
ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ.

ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ

ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ: ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Εαγνξά, ....../......../ 2018

--------Σαρ. Γ/λζε: Εαγνξά, Μαγλεζίαο
Γξαθείν Κίλεζεο
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Μπόιεο Ησάλλεο
Tει. 24263-50104
FAX 24260 - 23128
ΣΚ 37001
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com
-------

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ζ Γηαθήξπμε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο
- Μνπξεζίνπ. Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί χζηεξα απφ ην ππ' αξ. πξση. 11043/25.09.2018 ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ
Γεκάξρνπ θ. Κνπηζάθηε Παλαγηψηε. Αλαιπηηθά ε δαπάλε :
ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΣΗΜΖ (αλά ηεκάρην)
ΔΜΠΡΟΘΗΑ
ΟΠΗΘΗΑ
ΔΜΠΡΟΘΗΑ
ΟΠΗΘΗΑ
Α/Α ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
1
185/75 R 16C
2
4
90,00
90,00
2
185/65 R 14
2
2
53,00
53,00
3
165 R 13
2
2
67,00
67,00
4
195/70 R 15
4
4
68,00
68,00
5
195 R 14C
4
4
78,00
78,00
6
11R 22.5
2
4
360,00
365,00
7
13R 22.5
2
8
432,00
435,00
8
205/80 R16
8
8
90,00
90,00
9
205/75 R 17.5
2
4
205,00
213,00
10 205 R 16
2
2
98,00
98,00
11 215/65 R16
2
2
90,00
90,00
12 225/75 R17.5
4
8
220,00
220,00
13 235/75 R 15
2
2
100,00
100,00
14 305/70 R 19.5
4
8
400,00
405,00
15 315/80 R 22.5
2
8
400,00
413,00
16 16.9x28 - 12.5/80x18
6
6
485,00
210,00
17 10,5 - 20
2
2
257,00
257,00
18 12,5 - 20
4
4
350,00
350,00
ΤΝΟΛΟ (ρσξίο ΦΠΑ):
ΦΠΑ 24% :
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ) :

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ (€)
540,00
212,00
268,00
544,00
624,00
2.180,00
4.344,00
1.440,00
1.262,00
392,00
360,00
2.640,00
400,00
4.840,00
4.104,00
4.170,00
1.028,00
2.800,00
32.148,00
7.715,52
39.863,52

Ζ πξνκήζεηα, ζπλνιηθήο δαπάλεο αλέξρεηαη ζηα 39.863,52 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), ζα δηελεξγεζεί
ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8.8.2016) θαη ζα θαιπθζεί απφ ίδηα έζνδα κε επηβάξπλζε
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηψλ 2018 θαη 2019 (πνιπεηήο δαπάλε). Οη Κ.Α πνπ ζα επηβαξπλζνχλ είλαη νη εμήο: 20-6672.01,
25-6672.01 θαη 30-6671.01.
ΓΗΑ ΣΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ

ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ: ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Εαγνξά, ....../......../ 2018

--------Σαρ. Γ/λζε: Εαγνξά, Μαγλεζίαο
Γξαθείν Κίλεζεο
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Μπόιεο Ησάλλεο
Tει. 24263-50104
FAX 24260 - 23128
ΣΚ 37001
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com
-------

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
Δηαηξία / θπζηθφ πξφζσπν:
Α.Φ.Μ.:
Έδξα:

Σ.Κ.:

Γ/λζε:
Σειέθσλν:

Α/Α

Fax:

ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΣΗΜΖ (αλά ηεκάρην)
ΔΜΠΡΟΘΗΑ
ΟΠΗΘΗΑ
ΔΜΠΡΟΘΗΑ
ΟΠΗΘΗΑ
ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ

1

185/75 R 16C

2

4

2

185/65 R 14

2

2

3

165 R 13

2

2

4

195/70 R 15

4

4

5

195 R 14C

4

4

6

11R 22.5

2

4

7

13R 22.5

2

8

8

205/80 R16

8

8

9

205/75 R 17.5

2

4
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ΠΟΟ (€)

18PROC003809180 2018-10-09
10

205 R 16

2

2

11

215/65 R16

2

2

12

225/75 R17.5

4

8

13

235/75 R 15

2

2

14

305/70 R 19.5

4

8

15

315/80 R 22.5

2

8

16

16.9x28 - 12.5/80x18

6

6

17

10,5 - 20

2

2

18

12,5 - 20

4

4

ΤΝΟΛΟ (ρσξίο ΦΠΑ):
ΦΠΑ 24% :
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ) :

..............................................................................................................................................................................................................
(πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή νινγξάθσο)

Εαγνξά, ........../........../2018
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ
..............................................................
(Τπνγξαθή, ζθξαγίδα)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ
ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ)
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο ζπληάζζνπλ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε κε βάζε ηελ ηππνπνηεκέλε ππεχζπλε δήισζε
Σ.Δ.Τ.Γ. πνπ δηαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ www.eaadhsy.gr θαη
www.hsppa.gr.

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ

(TEΤΓ)

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ
i

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε
δηαδηθαζία
αλάζεζεο
Παροχή πληροφοριώμ δημοσίευσης σε εθμικό επίπεδο, με τις οποίες είμαι δυματή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύμαψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα
θνξέα (αθ)
- Ολνκαζία: ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΕΑΓΟΡΑ / ΕΑΓΟΡΑ / Σ.Κ. 37001
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: ΜΠΟΛΖ ΗΧΑΝΝΖ
- Σειέθσλν: 24263-50104
- Ζι. ηαρπδξνκείν: mpolisg.dim.z.m@gmail.com
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.dimos-zagoras-mouresiou.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV):
[Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ], CPV 34350000-5
- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [18REQ003739546]
- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : NAI
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……]

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Σηνηρεία αλαγλώξηζεο:
Πιήξεο Δπσλπκία:
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ):
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη

Απάληεζε:
[]
[]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:
ii
Αξκφδηνο ή αξκφδηνη :
Σειέθσλν:
Ζι. ηαρπδξνκείν:
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ
ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γεληθέο πιεξνθνξίεο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή
iii
κεζαία επηρείξεζε ;
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο);

Απάληεζε:

Δάλ λαη:
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη,
ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο
V.
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε:
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά
iv
πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν :

[ ] Ναη [ ] Όρη [ ] Άλεπ αληηθεηκέλνπ

α) [……]

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε,
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία
εγγξάθσλ):[……][……][……][…
…]
γ) [……]

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
Δάλ όρη:
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο
πιεξνθνξίεο
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV ΜΟΝΟ εθόζνλ
απηό
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα
έγγξαθα
ηεο ζύκβαζεο:
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε
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δ) [ ] Ναη [ ] Όρη

ε) [ ] Ναη [ ] Όρη

αξρή ή θνξέαο
αλαθνξάο ησλ
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ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή
δηαηίζεηαη δσξεάλ;
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]
Απάληεζε:
Τξόπνο ζπκκεηνρήο:
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
[ ] Ναη [
] Όρη
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε
v
άιινπο ;
Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο
νηθνλνκηθνύο θνξείο.
Δάλ λαη:
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα
α) [……]
ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία
(επηθεθαιήο,
ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …):
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο
πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία
β) [……]
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.
γ) [……]
Τκήκαηα
Απάληεζε:
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ
[ ]
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά.
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο:
Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:
Ολνκαηεπψλπκν
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

Απάληεζε:
[……]
[……]

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ζι. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ
…):

[……]
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν
νηθνλνκηθόο θνξέαο
(Η παρούσα εμότητα συμπληρώμεται μόμομ εφόσομ οι σχετικές πληροφορίες απαιτούμται ρητώς από
τημ αμαθέτουσα αρχή ή τομ αμαθέτομτα φορέα)
Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε :
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ
κνξθή ππεξγνιαβίαο;

Απάληεζε:
[ ]Ναη [ ]Όρη
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ
ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ:
[…]

Εάμ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ ζηςξύμ οηςώπ ασςέπ ςιπ πληοξτξοίεπ (κας'
εταομξγή ςξσ άοθοξσ 131 παο. 5 ή ετόρξμ ξ ποξρτέοχμ / σπξφήτιξπ ξικξμξμικόπ τξοέαπ
ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπό μξοτή σπεογξλαβίαπ ςμήμα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ
σπεοβαίμει ςξ πξρξρςό ςξσ 30% ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 131
παο. 6 και 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξύρα εμόςηςα,
παοακαλείρθε μα παοάρυεςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςιπ εμόςηςεπ Α και
Β ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και ρύμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ για κάθε σπεογξλάβξ (ή καςηγξοία
σπεογξλάβχμ).
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

vi

το άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάμωσηvii·
2. δωροδοκίαviii,ix·
3. απάτηx·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συμδεόμεμα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi·
5. μομιμοποίηση εσόδωμ από παράμομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας αμθρώπωμxiii.
Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε:

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε
xiv
πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ
παξαηίζεληαη
αλσηέξσ
(ζεκεία
1-6),
ή
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί
λα ηζρχεη;

[ ] Ναη [ ] Όρη

Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
xv
[……][……][……][……]
xvi

Δάλ λαη, αλαθέξεηε :
α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά
θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, β)
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε:
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α) Ζκεξνκελία:[ ],
ζεκείν-(-α): [ ],
ιφγνο(-νη):[ ]
β) [……]
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ]
Δάλ
ε
ζρεηηθή
ηεθκεξίσζε
δηαηίζεηαη
ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
(δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
xvii
[……][……][……][……]
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
xviii
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») ;

[ ] Ναη [ ] Όρη

xix

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ :

[……]
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο:
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή
xx
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο , ζηελ
Διιάδα
θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο
;

Δάλ φρη αλαθέξεηε:
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ;

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;
- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή;
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο
απφθαζεο
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ:
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε:
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά πεξίπησζε, ησλ
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ
xxi
θαηαβνιή ηνπο ;

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ
θαηαβνιή
ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:
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Απάληεζε:
[ ] Ναη [ ] Όρη

ΦΟΡΟΗ

ΔΗΦΟΡΔ
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΑΦΑΛΗΖ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [ ] Ναη [ ] Όρη
-[ ] Ναη [ ] Όρη

γ.1) [ ] Ναη [ ] Όρη
-[ ] Ναη [ ] Όρη

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναη [ ] Όρη

γ.2)[……]·
δ) [ ] Ναη [ ] Όρη

Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο [……]

Δάλ λαη, λα
αλαθεξζνχλ
ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο [……]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
xxii
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, Απάληεζε:
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ,
[ ] Ναη [ ] Όρη
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ
xxiii
δηθαίνπ ;
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα
πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ
(«απηνθάζαξζε»);
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ: […….............]
Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε
xxiv
απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο :
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ
ην δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ
ζπκβηβαζκνχ, ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε
νπνηαδήπνηε
αλάινγε
θαηάζηαζε
πξνθχπηνπζα
απφ
παξφκνηα
δηαδηθαζία
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ
Δάλ λαη:
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο
εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο
xxv
ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

[ ] Ναη [ ] Όρη

-[.......................]
-[.......................]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό
xxvi
επαγγεικαηηθό παξάπησκα ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[ ] Ναη [ ] Όρη
[.......................]

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
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απηνθάζαξζεο; [ ]
Ναη [ ] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[..........……]
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

[ ] Ναη [ ] Όρη

[…...........]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Ναη [] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε
xxvii
ηπρόλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ
, ιφγσ
ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη
κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
xxviii
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή
xxix
επαλαιακβαλφκελε
πιεκκέιεηα
θαηά
ηελ
εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην
πιαίζην
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ πξφσξε θαηαγγειία
ηεο πξνεγνχκελεο
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο
θπξψζεηο;
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: α)
δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ
ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ
επηινγήο,
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[ ] Ναη [ ] Όρη

[.........…]
[ ] Ναη [ ] Όρη

[...................…]
[ ] Ναη [ ] Όρη

[….................]
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[ ] Ναη [ ] Όρη
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ
ιήθζεθαλ:
[……]
[ ] Ναη [ ] Όρη
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β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία
αλάζεζεο
ή
λα
παξάζρεη
εμ
ακειείαο
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ
αλάζεζε;
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο
Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα

θνξέαο δειψλεη φηη:

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ασςό ςξ πεδίξ μόμο ρςημ πεοίπςχρη πξσ η
αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει δηλώρει ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή
ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, όςι ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ μπξοεί μα
ρσμπληοώρει μόμξ ςημ Εμόςηςα a ςξσ Μέοξσπ ΙV υχοίπ μα σπξυοεξύςαι μα ρσμπληοώρει
ξπξιαδήπξςε άλλη εμόςηςα ςξσ Μέοξσπ ΙV:
Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ Απάληεζε
επηινγήο
Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο;
[ ] Ναη [ ] Όρη

Α: Καηαιιειόηεηα

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ
έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή
ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.
Καηαιιειόηεηα
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο
ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξώα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο
κέινο
xxx
εγθαηάζηαζήο ; ηνπ:
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:
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Απάληεζε
[…]

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ
εγγξάθσλ):
[……][……][……]
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Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα
κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε
πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ
xxxi
αλαθέξνληαη , εθηόο εάλ :
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά
απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη
δσξεάλxxxii.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη.................................................................
............................................................................................................................................................................
[πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι,
ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο
έρσ
ππνβάιιεη
ζη..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ [λα πξνζδηνξηζηεί ην
αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο
ζθνπνύο η..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή,
παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].

.............................................................................................................................................................
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]

i

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ
ii

Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

iii

Βιέπε ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ,
ησλ κηθξώλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΕΕ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο
απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.
Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη
ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ
ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ.
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Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο
νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα
10 εθαηνκκύξηα επξώ.
Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη
νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο
εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ
ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ.
iv

Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.

v

Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο.

vi

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη
δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
vii

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42).
viii

χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο
“δηαθζνξά”.
ix

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη
ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997,
ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο
Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54).
Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α),
«Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄
απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε
θείκελε λνκνζεζία).
x

Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α)
"Κύξσζε ηεο ύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ.
xi

Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη
επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεοπιαίζην.
xii

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
xiii

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη
θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο
δηαηάμεηο.".
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Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη
πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 73 )
xv

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xvi

xvii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.
xviii

Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν
απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)
xix

Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽
εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ
ιήθζεθαλ.
xx

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ
επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).
xxi

εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο
θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο
δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο
φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ
ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε
δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ
εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο
xxii

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη.

xxiii

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 .
xxiv

. Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
xxv

Άξζξν 73 παξ. 5.

xxvi

Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα
ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 .
xxvii

Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

xxviii

Πξβι άξζξν 48.

xxix

Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7)
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xxx

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα
θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα
απηό.
xxxi

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014

xxxii

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε
δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα
ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Εαγνξά 28.09.2018
Αξ. Πξωη. 11188

ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΕΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΖΗΑ
Σ.Κ. 37001
Πιεξ.: Μπόιεο Ηωάλλεο
Σει.: 24263-50104
Fax: 24260-23128
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com

ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
κε ηίηιν:

"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ
ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ"

ΕΑΓΟΡΑ
28.09.2018
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Εαγνξά 28.09.2018
Αξ. Πξωη. 11188

ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΕΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΖΗΑ
Σ.Κ. 37001
Πιεξ.: Μπόιεο Ηωάλλεο
Σει.: 24263-50104
Fax: 24260-23128
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
CPV 34350000-5: Διαζηηθά ειαθξάο θαη βαξέαο ρξήζεωο
Ζ παξνχζα µειέηε αθνξά ζηελ πξνµήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξησλ
ειαζηηθψλ ζηα νρεµάηα θαη ζηα µεραλεµάηα έξγνπ ηνπ Γήµνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ
πξνθεηµέλνπ λα αληηµεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θζνξάο, βιάβεο θαη αληηθαηάζηαζεο πνπ
ζα πξνθχςνπλ ζηελ δηάξθεηα 12 (δώδεθα) κελώλ.
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα πξέπεη λα θέξνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ βεβαίωζε
πηζηνπνίεζεο εμνπζηνδνηεκέλνπ θαηαζηήκαηνο απφ έγθπξν θνξέα αμηνιφγεζεο πνπ
ζα πηζηνπνηεί ηελ πνηφηεηα ζηελ παξνρή ηερληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ εκπνξία πξντφλησλ
θαη λα δηαζέηεη άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο σο θαηάζηεκα.
Σα ειαζηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε φρεκα θαηφπηλ επηθνηλσλίαο θαη
ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ην Γξαθείν Κίλεζεο. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη ρσξίο
θακηά πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε λα πξνβαίλεη ζηελ αθαίξεζε ησλ παιηψλ
ειαζηηθψλ, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ θαη ππνρξεσηηθά ζηε δπγνζηάζκηζε ησλ
ηξνρψλ. Δπίζεο
Δπηζεµαίλεηαη, φηη νη ζπµµεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππεξεζίεο θηλεηνχ
ζπλεξγείνπ (service) θαη ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ηηο
αληίζηνηρεο ππεξεζίεο, δειαδή ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπµπεξηιαµβάλεη ηελ
αληηθαηάζηαζε/ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ζέζε
βιάβεο ηνπ νρήµαηνο/µεραλήµαηνο µε θηλεηφ ζπλεξγείν πνπ ζα είλαη εμνπιηζµέλν γηα
φιεο ηηο εξγαζίεο SERVICE θαη ηνπνζέηεζεο ειαζηηθψλ. Γελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο
θαλελφο είδνπο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο φζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία
δαπάλεο. Σα ειαζηηθά ζα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ φια ηα
ππάξρνληα απηνθίλεηα, θνξηεγά, απνξξηµµαηνθφξα θαη µεραλήµαηα έξγνπ ηνπ Γήµνπ
θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο µειέηεο.
Σα ππφ πξνµήζεηα ειαζηηθά ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζµνχ λα είλαη πξψηεο
ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη παξαγσγήο θαηαζθεπαζηψλ κειψλ ηνπ E.T.R.T.O. ζχκθσλα
κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ E.T.R.T.O.
Σα ειαζηηθά αλά φρεµα, είλαη νξηζµέλσλ δηαζηάζεσλ θαη ηνπνζεηνχληαη ζε
εµπξφζζηνπο θαη θηλεηήξηνπο ηξνρνχο. Ζ ππεξεζία µαο ρξεηάδεηαη πνηνηηθά θαη
αλαγλσξηζµέλα ειαζηηθά απφ αλαγλσξηζµέλνπο θαηαζθεπαζηέο ή αληηπξνζψπνπο
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εµπνξία ειαζηηθψλ. ρεηηθά βνεζήµαηα είλαη, ε
πξνδηαγξαθή ETRTO (the European Tyre Rim Technical Organization) ε νδεγία
92/23/31-3-92 ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2ν ηεο 30-09-92 πνπ
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ελζσµαηψλεη ηελ παξαπάλσ νδεγία θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο πνπ
ηζρχνπλ ζήµεξα, ζρεηηθέο µε ηα ειαζηηθά ησλ νρεµάησλ µε θηλεηήξα θαη ησλ
ξπµνπιθνχµελσλ ηνπο θαη µε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά. Οη ελδηαθεξφµελνη ζα
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ην αµαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ Εαγνξάο Μνπξεζίνπ θαη ζε ζπλελλφεζε µε ην Γξαθείν Κίλεζεο λα εμεηάζνπλ ηα ειαζηηθά ησλ
νρεµάησλ θαη λα ζρεµαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Θα
γίλνληαη δεθηέο κφλν νη πξνζθνξέο δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο
πξνµεζεηαο φπσο πξνβιέπεη ε δηαθήξπμε. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο
πξνµήζεηαο
ησλ
ειαζηηθψλ
αλέξρεηαη
ζην
πνζφ
ησλ
39.863,52
€
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 20-6671.01, 25-6672.01
θαη 30-6671.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ελψ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2019 ζα επηβαξπλζεί ν λένο ΚΑ 70-6671.03 πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 (πνιπεηήο δαπάλε). Ζ ζχµβαζε ζα ηζρχζεη απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο γηα 12 µήλεο ή/θαη µέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο. Μπνξεί φµσο λα
παξαηαζεί ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα γηα φζν θξίλεη αλαγθαίν θαη ζθφπηµν ν Γήµνο, ψζηε
λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήµνπ, ή θαη µέρξη ηελ
δηελέξγεηα ηνπ επφµελνπ δηαγσληζµνχ θαη πάλησο φρη πέξα ηνπ ηξηµήλνπ, µε ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη, ελψ κπνξεί λα γίλεη θη επέθηαζε
ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε απφθηεζεο επηπιένλ νρεκάησλ απφ ην Γήκν.
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο ζα γίλεη µε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ
ζα εγθξίλεη ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή, µε θξηηήξην θαηαθύξωζεο «ηε ραµειόηεξε
ηηκή» γηα ην ζχλνιν ησλ ππφ πξνµήζεηα εηδψλ, µε θαηάζεζε απφ πιεπξάο ησλ
δηαγσληδνµέλσλ επίζεµσλ ηηµνθαηαιφγσλ θαη µε θαηάζεζε ζθξαγηζµέλσλ
πξνζθνξψλ ζε έληππν ηεο Τπεξεζίαο.
Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ δε δεζµεχνπλ ην
Γήµν φζνλ αθνξά ζηελ δηάζεζή ηνπο αλά νµάδα νρήµαηνο ή µεραλήµαηνο. Ζ
δηάζεζε θαη ε θαηαλνµή ησλ πνζψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξαγµαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ
Γήµνπ νη νπνίεο ζα εµθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη ηεο
εμάληιεζήο ηεο. Δπίζεο ν Γήµνο δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ
πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ. Δθφζνλ φµσο θξηζεί
ζθφπηµε ε πξνµήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ πνζνηήησλ, ν µεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα
αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Γήµνπ.

Εαγνξά, 28.09.2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΚΑΣΑΠΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Εαγνξά 28.09.2018
Αξ. Πξωη. 11188

ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΕΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΖΗΑ
Σ.Κ. 37001
Πιεξ.: Μπόιεο Ηωάλλεο
Σει.: 24263-50104
Fax: 24260-23128
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ
CPV 34350000-5: Διαζηηθά ειαθξάο θαη βαξέαο ρξήζεωο
ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΣΗΜΖ
ΔΜΠΡΟΘΗΑ
ΟΠΗΘΗΑ
ΔΜΠΡΟΘΗΑ
ΟΠΗΘΗΑ
Α/Α ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ
1
185/75 R 16C
2
4
90,00
90,00
2
185/65 R 14
2
2
53,00
53,00
3
165 R 13
2
2
67,00
67,00
4
195/70 R 15
4
4
68,00
68,00
5
195 R 14C
4
4
78,00
78,00
6
11R 22.5
2
4
360,00
365,00
7
13R 22.5
2
8
432,00
435,00
8
205/80 R16
8
8
90,00
90,00
9
205/75 R 17.5
2
4
205,00
213,00
10 205 R 16
2
2
98,00
98,00
11 215/65 R16
2
2
90,00
90,00
12 225/75 R17.5
4
8
220,00
220,00
13 235/75 R 15
2
2
100,00
100,00
14 305/70 R 19.5
4
8
400,00
405,00
15 315/80 R 22.5
2
8
400,00
413,00
16 16.9x28 - 12.5/80x18
6
6
485,00
210,00
17 10,5 - 20
2
2
257,00
257,00
18 12,5 - 20
4
4
350,00
350,00
ΤΝΟΛΟ (ρωξίο ΦΠΑ):
ΦΠΑ 24% :
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ (κε ΦΠΑ) :

ΤΝΟΛΗΚΟ
ΠΟΟ (€)
540,00
212,00
268,00
544,00
624,00
2.180,00
4.344,00
1.440,00
1.262,00
392,00
360,00
2.640,00
400,00
4.840,00
4.104,00
4.170,00
1.028,00
2.800,00
32.148,00
7.715,52
39.863,52

1. Οη αλσηέξσ ηηµέο πξνέθπςαλ µεηά απφ έξεπλα αγνξάο ζην ειεχζεξν εµπφξην.
2. ηηο αλσηέξσ ηηµέο ζπµπεξηιαµβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ ζηα θάζε είδνπο
νρήµαηα ηνπ Γήµνπ είηε ζην ζπλεξγείν ηνπ αλαδφρνπ είηε ζηε ζέζε βιάβεο ηνπ νρήµαηνο µε
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
3. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ δελ δεζµεχνπλ ην Γήµν φζνλ
αθνξά ζηελ δηάζεζή ηνπο αλά νµάδα νρήµαηνο ή µεραλήµαηνο. Ζ δηάζεζε θαη ε θαηαλνµή ησλ
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πνζψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξαγµαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήµνπ νη νπνίεο ζα εµθαληζηνχλ θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη ηεο εμάληιεζήο ηεο.

Εαγνξά, 28.09.2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΚΑΣΑΠΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Εαγνξά 28.09.2018
Αξ. Πξωη. 11188

ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΕΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΖΗΑ
Σ.Κ. 37001
Πιεξ.: Μπόιεο Ηωάλλεο
Σει.: 24263-50104
Fax: 24260-23128
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΑΡΘΡΟ 1ν Αληηθείµελν ηεο µειέηεο
Ζ παξνχζα µειέηε αθνξά ζηελ πξνµήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξησλ ειαζηηθψλ ζηα
νρεµάηα θαη ηα µεραλεµάηα έξγνπ ηνπ Γήµνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ πξνθεηµέλνπ λα
αληηµεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θζνξάο, βιάβεο θαη αληηθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ
δηάξθεηα 12 (δψδεθα) κελψλ.
Άξζξν 2ν : Καηάζηαζε νρεµάηωλ θαη κεραλεκάηωλ έξγνπ
Σα νρήµαηα θαη µεραλήµαηα έξγνπ ηα νπνία πηζαλφλ λα ηχρνπλ ηεο αλάγθεο αληηθαηάζηαζεο
ειαζηηθψλ, παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:

ΣΤΠΟ ΔΛΑΣΗΚΩΝ ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΟΤ
ΑΡΗΘΜΟ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

ΔΗΓΟ
ΟΥΖΜΑΣΟ

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ

ΣΤΠΟ
ΔΛΑΣΗΚΩΝ

ΔΜΠΡΟΘΗΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ

ΟΠΗΘΗΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ

ΚΖΖ 3033

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

NISSAN

185/75 R 16C

2

4

2

ΚΖΖ 3036

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

FIAT - IVECO

315/80 R 22.5

2

8

3

ΚΖΖ 3104

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

MITSUBISHI

205 R 16

2

2

4

ΚΖΖ 3004

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

TOYOTA

195 R 14C

2

2

Α/Α
1
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5

ΚΖΗ 8492

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

FIAT - IVECO

11R 22.5

2

4

6

ΚΖΤ 9246

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

FIAT - IVECO

305/70 R 19.5

2

4

7

ΚΖΤ 9248

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

FIAT - IVECO

305/70 R 19.5

2

4

8

ΚΖΤ 9250

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

FIAT - IVECO

225/75 R 17.5

2

4

9

ΚΖΤ 9252

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

FIAT - IVECO

225/75 R 17.5

2

4

10

ΚΖΤ 9253

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

NISSAN

205/75 R 17.5

2

4

11

ΚΖΤ 9285

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΟ

FIAT - IVECO

13 R 22.5

2

8

12

ΚΖΖ 2955

TOYOTA

195/70 R 15

2

2

13

ΚΖΖ 3148

MITSUBISHI

235/75 R 15

2

2

14

ΚΖΤ 9202

MITSUBISHI

205/80 R 16

2

2

15

ΚΖΟ 9419

MITSUBISHI

205/80 R 16

2

2

16

ΚΖΟ 9384

DAIMLER BENZ

12,5 - 20

2

2

17

ΚΖΟ 9363

MITSUBISHI

205/80 R 16

2

2

18

ΒΟΥ 2483

FORD

165 R 13

2

2

19

ΚΖΗ 4530

TOYOTA

205/80 R 16

2

2

20

ΚΖΖ 2970

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

TOYOTA

215/65 R 16

2

2

21

ΚΖΗ 4615

ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

HYUNDAI

185/65 R 14

2

2

22

ΚΖΤ 9282

ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ

MERCEDES

195/70 R 15

2

2

23

ΜΔ 98298

ΦΟΡΣΧΣΖ

KOMATSU

2

2

24

ΜΔ 44459

ΦΟΡΣΧΣΖ

KOMATSU

2

2

25

ΜΔ 44234

ΦΟΡΣΧΣΖ

CASE

2

2

ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΚΛΔΗΣΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΚΛΔΗΣΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΚΛΔΗΣΟ
ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΖ
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΝΟΗΥΣΟ

16.9x28 12.5/80x18
16.9x28 12.5/80x18
16.9x28 12.5/80x18
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26

ΜΔ 98297

ΔΚΥΗΟΝΗΣΗΚΟ

MERCEDES

12,5 - 20

2

2

27

ΜΔ 86158

ΔΚΥΗΟΝΗΣΗΚΟ

DAIMLER BENZ

10,5 - 20

2

2

28

ΜΔ 120009

ΑΡΧΘΡΟ

BUCHER GUYER

195 R 14C

2

2

Αξζξν 3ν : ύληαμε πξνζθνξώλ
Οη ελδηαθεξφµελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ην αµαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ
Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ θαη ζε ζπλελλφεζε µε ηελ ππεξεζία λα εμεηάζνπλ ηα ειαζηηθά ησλ
νρεµάησλ γηα λα ζρεµαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Οη ελδηαθεξφµελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ πξνζθνξψλ
ηνπο βαζηδφµελνη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ θαηά ηελ απηνςία πνπ ζα πξαγµαηνπνηήζνπλ
ζην αµαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ.
Σνλίδεηαη όηη: ην δηαγσληζµφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο
πξνµήζεηαο θαη φρη ην µέξνο απηήο. Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε µέξνο ηεο
πξνµήζεηαο θαη φρη γηα ην ζχλνιν απηήο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ δελ δεζµεχνπλ ην Γήµν φζνλ
αθνξά ζηελ δηάζεζή ηνπο αλά νµάδα νρήµαηνο ή µεραλήµαηνο. Ζ δηάζεζε θαη ε θαηαλνµή
ησλ πνζψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξαγµαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήµνπ νη νπνίεο ζα εµθαληζηνχλ
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη ηεο εμάληιεζήο ηεο. Δπίζεο ν Γήµνο δελ
δεζµεχεηαη φζνλ αθνξά ζηελ πνζφηεηα ησλ ειαζηηθψλ ηα νπνία ζα ρξεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζχµβαζεο.
Αξζξν 4ν : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Α. ΓΔΝΗΚΑ
Ζ ππεξεζία µαο ρξεηάδεηαη πνηνηηθά θαη αλαγλσξηζµέλα ειαζηηθά απφ
αλαγλσξηζµέλνπο θαηαζθεπαζηέο ή αληηπξνζψπνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εµπνξία
θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ. Ζ παξνχζα µειέηε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαιχπηεη, ηηο
απαηηήζεηο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, θαηά ηελ παξαιαβή ειαζηηθψλ
επηζψηξσλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γεληθψο ζηα νρήµαηα θαη µεραλήµαηα έξγσλ.
ρεηηθά βνεζήµαηα είλαη, ε πξνδηαγξαθή ETRTO (the European Tyre Rim Technical
Organization) ε νδεγία 92/23/31-3-92 ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2ν ηεο
30-09-92 πνπ ελζσµαηψλεη ηελ παξαπάλσ νδεγία θαη νη ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο
πνπ ηζρχνπλ ζήµεξα, ζρεηηθέο µε ηα ειαζηηθά ησλ νρεµάησλ µε θηλεηήξα θαη ησλ
ξπµνπιθνχµελσλ ηνπο θαη µε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ' απηά.
Σα ειαζηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία µαο, µπνξνχµε λα ηα ηαμηλνµήζνπµε αλάινγα
µε µνξθή πέιµαηνο ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:
ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΔΛΜΑΣΟ
1.Α. «HW» (High Way) νµαινχ ή µεζαίαο ρξήζεο δξφµνπ RADIAL ή ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΔΛΑΣΗΚΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ (ηηµνληνχ) ζηνλ νπνίν πεξηιαµβάλεηαη θαη ν ηχπνο «mud and snow».
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«HW» (High Way) νµαινχ δξφµνπ ή µεζαίαο ρξήζεο δξφµνπ RADIAL ή ζηνλ ΤΜΒΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ ΔΛΞΔ8 (δηαθνξηθνχ) ΖΜΗΣΡΑΚΣΔΡ8ΣΑ πεξηιαµβάλεηαη θαη ννπνίν ηχπνο «mud
and snow».
1.Β. (ON-OFF) Δληφο – εθηφο δξφµνπ µηθηψλ δηαδξνµψλ RADIAL ή ΤΜΒΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ (ηηµνληνχ)
(ON-OFF) Δληφο – εθηφο δξφµνπ µηθηψλ δηαδξνµψλ RADIAL ή ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΔΛΑΣΗΚΑ
ΔΛΞΔ8 (δηαθνξηθνχ).
1.Γ.
«OC» (cross country) αλψµαινπ δξφµνπ, µε αλνηθηά ηαθνχληα RADIAL ή ΤΜΒΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ (ηηµνληνχ) ΣΡΑΚΣΔΡ8ΣΑ γηα µεραλήµαηα έξγνπ ζηνλ νπνίν
πεξηιαµβάλεηαη θαη ν ηχπνο «mud and snow».
θαη
«OC» (cross country) αλψµαινπ δξφµνπ, µε αλνηθηά ηαθνχληα RADIAL ή ΤΜΒΑΣΗΚΑ
ΔΛΑΣΗΚΑ ΣΡΑΚΣΔΡ8ΣΑ ΔΛΞΔ8 (δηαθνξηθνχ), γηα µεραλήµαηα έξγνπ ζηνλ νπνίν
πεξηιαµβάλεηαη θαη ν ηχπνο «mud and snow».

Β. ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
Από ηε ρξεζηµνπνίεζε ε µε αεξνζαιάµνπ :
- «TUBE TYPE » T.T, φηαλ απαηηείηαη αεξνζάιαµνο
- «TUBEIESS» T.L φηαλ δελ απαηηείηαη αεξνζάιαµνο
Από ηε γωλία δηάηαμεο ηωλ ιηλώλ ή ζπξµάηωλ ηνπ ζθειεηνύ ωο πξνο ηελ πεξηθέξεηα:
- ΤΜΒΑΣΗΚΑ: φηαλ ε γσλία είλαη πεξίπνπ 38 µνίξεο (δηαγψληα δηάηαμε) ηα νπνία πιένλ
ρξεζηµνπνηνχληαη πεξηνξηζµέλα.
- ΑΚΣΗΝ8ΣΑ: R:RADIAL « φηαλ ε γσλία είλαη 90 µνίξεο πεξίπνπ δει. νη ζηξψζεηο ησλ
ιηλψλ αθνινπζνχλ ηε δηεχζπλζε ησλ (λνεηψλ) αθηίλσλ ηνπ ειαζηηθνχ ή έρνπλ ειάρηζηε
απφθιηζε απ΄ απηέο. Σα ειαζηηθά απηά είλαη πιένλ ηα πην δηαδεδνµέλα.
Από ηελ νλνµαζηηθή «ΔΗΡΑ» πνπ ζε θάζε µία εληάζζνληαη φια ηα επίζσηξα µε ηνλ
ίδην ιφγν χςνπο πξνο ην πιάηνο ηεο εγθάξζηαο ηνµήο θαη θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ ETRTO. Οη. ελδεηθηηθέο ηηµέο ηεο ζεηξάο είλαη πρ 60, 65, 70, 80, 82
θαη 100 θαη πξνθχπηνπλ απφ ην γηλφµελν ηνπ ιφγνπ πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνχµελα µε ην
εθαηφ.
Ζ πξψηε χιε θαηαζθεπήο ηνλ ειαζηηθψλ είλαη απφ µίγµα θπζηθνχ θαη ζπλζεηηθνχ
ειαζηηθνχ. Ο ζθειεηφο (CARCASS) απνηειείηαη, απφ δέζµε ιηλψλ (απφ nylon ή άιιε
ζπλζεηηθή ίλα ή πιέγµαηνο ραιχβδηλσλ ζπξµάησλ) θαη εληζρχεηαη, µε µία ή πεξηζζφηεξεο
πεξηµεηξηθέο ισξίδεο (breaker belt) νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο ή απφ
πιέγµα ραιχβδηλσλ ζπξµάησλ .
Σα ειαζηηθά πξέπεη, λα µελ παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ θαηαζθεπαζηηθά ειαηηψµαηα :
α. Ρσγµέο πιεπξηθψλ ηνηρσµάησλ .
β. Αηέιεηεο ηνπ πιέγµαηνο ψζηε λα επεξεάδεηαη, ε µνξθή θαη ζπλεπψο ε αμηνπηζηία θαηά
ηε ρξήζε. γ. Γηαρσξηζµφο ησλ ιηλψλ .
δ. Αλνµνηνµνξθία ζηηο δηαζηάζεηο µεηαμχ λνεηψλ δηαδνρηθψλ εγθαξζίσλ ηνµψλ .
ε. Διαηησµαηηθή θπθιηθή ζηεθάλε µε θπξηψµαηα ε ειιηπή θάιπςε ηνπ µεηαιιηθνχ
ππξήλα µε ειαζηηθφ.
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Σα ππφ πξνµήζεηα ειαζηηθά αθηηλσηνχ ηχπνπ (RADIAL ) ησλ νπνίσλ ν ηχπνο λα
πηζηνπνηείηαη απφ αλαγλσξηζµέλν εξγαζηήξην ή ηελ ίδηα ηελ εηαηξία θαηαζθεπήο ηνπο. Ζ
πηζηνπνίεζε απηή λα θαηαηεζεί µαδί µε ηηο πξνζθνξέο.
Σερληθά - Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σν µέγηζην θνξηίν ην νπνίν επηηξέπεηαη λα µεηαθέξεη ην θάζε ειαζηηθφ ζηελ
πξνβιεπφµελε µέγηζηε ηαρχηεηα ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «ΓΔΗΚΣΖ ΦΟΡΣΗΟΤ» ( Load
Index - L.I.) Δθθξάδεηαη µε έλα αθέξαην αξηζµφ θαη νη αληίζηνηρεο ηηµέο ζε Kgr θαίλνληαη
ζηνλ αλάινγν πίλαθα ηεο πξνδηαγξαθήο ETRTO. Παξά ηε ζέζπηζε ηνπ L.I,
ρξεζηµνπνηείηαη θχξηα ζηα «ΤΜΒΑΣΗΚΑ» επίζσηξα , ε παιαηά θσδηθνπνίεζε ηνπ
µέγηζηνπ θνξηίνπ πνπ είλαη ν «ΓΔΗΚΣΖ ΛΗΝΧΝ» (Play Rating - Ρ.R.) εθθξάδεηαη µε έλαλ
άξηην αξηζµφ απφ ην 4 έσο ην 60.
Ζ µέγηζηε επηηξεπφµελε ηαρχηεηα γηα ηελ αζθαιή µεηαθνξά ηνπ µέγηζηνπ επηηξεπηνχ
θνξηίνπ ραξαθηεξίδεηαη ζαλ «ΓΔΗΚΣΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ» (Speed Symbol -S .S.) εθθξάδεηαη
µε έλα γξάµµα ηνπ Λαηηληθνχ αιθαβήηνπ θαη νη αληίζηνηρεο ηηµέο ζε Km/h θαίλεηαη ζηνλ
αλάινγν πίλαθα ηεο πξνδηαγξαθήο ETRTO.
Σν πέιµα ησλ επηζψηξσλ φηαλ απηά εμεηάδνληαη ζχµθσλα µε ηα θαησηέξσ
αλαθεξφµελα ζα πξέπεη λα έρεη αληνρή εθειθπζµνχ ηνπιάρηζηνλ 2.000 Lb/ìr\2 θαη ηα
πιεπξηθά ηνηρψµαηα αληνρή εθειθπζµνχ ηνπιάρηζηνλ 1.300 Lb/ìr\2 .
Σα επίζσηξα φηαλ εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ αληνρή ηνπο ζην φδνλ πξέπεη, λα µελ
εµθαλίδνπλ θζνξέο ζηελ επηθάλεηα ηνπο.
Σα ειαζηηθά επίζσηξα πνπ ζα παξαδνζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο
πνηφηεηαο, Α΄ δηαινγήο θαη παξαγσγήο εληφο ηειεπηαίνπ 12-µήλνπ πξηλ απφ ηελ
εµεξνµελία παξάδνζεο ηνπο.
Γηαζηάζεηο
Ζ πεξηγξαθή δηάζηαζεο ηνπ θάζε ειαζηηθνχ εθθξάδεηαη, µε ην πιάηνο ηνπ ειαζηηθνχ ζε
ίληζεο ε ρηιηνζηά, ηε «ζεηξά» θαη ηε δηάµεηξν ηνπ ζψηξνπ. Μαδί δε µε ηηο δηαζηάζεηο θάζε
ειαζηηθνχ θαζνξίδεηαη θαη ν ηχπνο απηψλ , φπσο ηαμηλνµείηαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο
1α, 1β, θαη 1γ.
Οη δηαζηάζεηο ηνπ πιάηνπο θαη ηεο δηαµέηξνπ ησλ επηζψηξσλ είλαη πξνδηαγξαθφµελεο
ζηελ ETRTO θαη µπνξνχλ λα ειέγρνπλ επί ηνπ ειαζηηθνχ πνπ έρεη «δαληαξηζζεί» ζηε
δάληα ειέγρνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάινγε ζηήιε ηεο ETRTO.
Απνθιίζεηο απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο είλαη νη παξαθάησ :
* Γηα πιάηνο εγθάξζηαο ηνµήο (SW) >= 305 mm , RADIAL + 4% θαη πµβαηηθά + 8% *
Γηα πιάηνο εγθάξζηαο ηνµήο (SW) < 305 mm , RADIAL + 2% θαη πµβαηηθά +4%.
* Γηα νιηθή δηάµεηξν (OD) : Φνξηεγά νµαινχ δξφµνπ : + ή - 1,5 % , Αλψµαινπ δξφµνπ:
+ 5 % , Δπηβαηηθά RADIAL νµαινχ δξφµνπ : + ή - 3 % , Δπηβαηηθά RADIAL αλσ µάινπ
δξφµνπ
:+ή-2%
Οη δηαζηάζεηο ηνπ πιάηνπο θαη ηεο δηαµέηξνπ ησλ ειαζηηθψλ θαηά ηε ρξήζε είλαη νη
µέγηζηεο επηηξεπηέο πνπ πξνζιαµβάλεη ην ειαζηηθφ φηαλ ηνπνζεηείηαη ζην θαηάιιειν
ζψηξν θαη θνπζθψλεηαη ζηελ πξνβιεπφµελε πίεζε θαη θάησ απφ ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ ειαζηηθνχ ζην δξφµν φπσο αλαθέξνληαη ζηελ ETRTO
Δγγύεζε, πνηόηεηα
Οη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ησλ ειαζηηθψλ ζα είλαη ζχµθσλεο µε ηνπο θαλνληζµνχο
ηνπ δηεζλνχο νξγαληζµνχ ETRTO ( the European Tyre Rim Technical Organization) ή
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άιινπ ηζνδχλαµνπ, µε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/23/31-3-92 ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.
θαη ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2ν ηεο 30-09-92 πνπ ελζσµαηψλεη ηελ παξαπάλσ νδεγία θαη ηηο
ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο πνπ ηζρχνπλ ζήµεξα. ζρεηηθέο µε ηα ειαζηηθά ησλ
νρεµάησλ µε θηλεηήξα θαη ησλ ξπµνπιθνχµελσλ ηνπο θαη µε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζ'
απηά.
Ο πξνµεζεπηήο πξέπεη λα βεβαηψζεη φηη ηα ειαζηηθά πνπ ζα παξαδψζεη είλαη πξψηεο
πνηφηεηαο, ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησµάησλ θαη δελ είλαη απφ αλαγφµσζε.
Ζ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο ή 50.000Km µε
δπλαηόηεηα αληηθαηάζηαζεο ηωλ ειαηηωµαηηθώλ ειαζηηθώλ.
Σα ειαζηηθά πξέπεη λα έρνπλ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ζχµθσλα µε ηνλ θνηλνηηθφ
θαλνληζµφ θαη ηελ Διιεληθή λνµνζεζία, λα αλαγξάθεηαη ζε απηά ε έγθξηζε (Δ), ε ρψξα
έγθξηζεο (αξηζµφο πνπ δειψλεη ηε ρψξα) θαη ν αξηζµφο αλαγλψξηζεο ηνπ ειαζηηθνχ. Δπί
ησλ ειαζηηθψλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φια ηα ηερληθά ζηνηρεία ζχµθσλα µε ηελ ETRTO
, θαζψο θαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα παξαγσγήο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ησλ
πξνµεζεπηψλ πξέπεη λα πεξηιαµβάλνπλ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ επηζψηξσλ, ζρέδηα,
θσηνγξαθίεο φπσο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ µπνξεί λα ππνβνεζήζεη ηελ αξµφδηα
επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Μαθξνζθνπηθόο Έιεγρνο
Ο µαθξνζθνπηθφο έιεγρνο γίλεηαη, απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνβιέπεη
ζηε δηαηχπσζε ηεο ζπµθσλίαο µε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζεο ηερληθήο πεξηγξαθήο
θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ησλ µεηνδνηψλ.
Σα ειαζηηθά επίζσηξα ειέγρνληαη θαη' φςε σο πξνο ηελ θαηλνχξγηα θαηάζηαζε ηεο
εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηνπο , δειαδή ηεο απνπζίαο ξσγµψλ θαη άιισλ
ειαηησµάησλ. Γεηγµαηνιεπηηθά µπνξεί λα πξαγµαηνπνηεζεί εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο,
θαηά ηνλ νπνίν ειέγρνληαη :
α. Οη δηαζηάζεηο θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία. β. Ο ζθειεηφο. γ. Ζ αληνρή ζηνλ εθειθπζµφ.
Οη εξγαζηεξηαθνί απηνί έιεγρνη γίλνληαη µε έμνδα ηνπ πξνµεζεπηή θαη' επηινγή ηεο
επηηξνπήο παξαιαβήο, ε νπνία µπνξεί θαη λα παξαιείςεη απηνχο παληειψο.
ην πιεπξηθφ ηνίρσµα ησλ επηζψηξσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε αλάγιπθε µνξθή νη
πξνβιεπφµελεο απφ ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία θαη ηελ ETRTΟ επηζεµάλζεηο νη νπνίεο
πξέπεη λα απνηππψλνληαη ζηα ειαζηηθά θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη
φρη εθ ησλ πζηέξσλ ζην ήδε έηνηµν πξντφλ .
Γηάθνξα
Γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πξνβιεπνµέλσλ ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή
εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ ππεχζπλνο είλαη ν πξνµεζεπηήο , ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
δηαζέζεη ηα πξνβιεπφµελα φξγαλα θαη ζπζθεπέο. ε αληίζεζε πεξίπησζε βαξχλεηαη µε
ηα έμνδα θηλήζεσο ηεο επηηξνπήο θαη απνζηνιήο ησλ δεηγµάησλ πξνο εθηέιεζε ησλ
δνθηµψλ ζε άιια εξγαζηήξηα. Δπί πιένλ ε αξµφδηα ππεξεζία ηνπ Γήµνπ δηαηεξεί ην
δηθαίσµα εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε απφ ηηο πξνβιεπφµελεο εμεηάζεηο ζε ηδησηηθφ ή
δεµφζην εξγαζηήξην, εθ φζνλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν.
Οηηδήπνηε δελ αλαθέξεηαη, αλαιπηηθά ζηελ παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή λνείηαη, φηη
ζα πξαγµαηνπνηεζεί, ζχµθσλα µε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο ζχγρξνλεο
εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαηεγνξία ησλ ειαζηηθψλ.
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Σα ειαζηηθά επίζσηξα πνπ ζα παξαδνζνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο
πνηφηεηαο, Α΄ δηαινγήο θαη παξαγσγήο εληφο ηειεπηαίνπ 12-µήλνπ πξηλ απφ ηελ
εµεξνµελία παξάδνζεο ηνπο.
Σα ειαζηηθά επίζσηξα ζα πξέπεη λα είλαη RADIAL (εθηφο εάλ ην πεξηγξαθφµελν είδνο
ειαζηηθνχ παξαπέµπεη ζε ηχπνπ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ) θαη λα δηαζέηνπλ πςειή αληνρή θαη
µεγάιε αληηνιηζζεηηθή ηθαλφηεηα ζε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Σα ειαζηηθά ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά αλάγιπθα ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπο ηα εμήο
ζηνηρεία:
• Μάξθα θαη ηχπν
• Έλδεημε ρξφλνπ θαηαζθεπήο.
• Έλδεημε DOT.
• Έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ θπθινθνξία ζηελ Δπξσπατθή Αγνξά, πνπ
απεηθνλίδεηαη µε ην γξάµµα Δ εγγεγξαµµέλν ζε θχθιν µε αθνινπζία ελφο
αξηζµνχ πνπ πηζηνπνηεί ηελ ζπµµφξθσζε ζηνλ θαλνληζµφ ECE.
• χµβνιν ηαρχηεηαο θαη δείθηε θνξηίνπ.
Σα πιατλά ηνπο (µάγνπια) ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειαζηηθνχ
απνηππσµέλα αλάγιπθα θαη δελ ζα έρνπλ θαλέλα εμφγθσµα. ηελ πξνζθνξά ηνπο νη
ελδηαθεξφµελνη ζα πξέπεη πξσηίζησλ λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο φηη ηα ειαζηηθά πνπ ζα
πξνµεζεπηεί ν Γήµνο µαο, ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξηζµέλνπ θαηαζθεπαζηή, µε επξεία
θπθινθνξία ζηελ Διιάδα & ην εμσηεξηθφ.
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ειαζηηθψλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εµεξνινγηαθέο
εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο παξαγγειίαο.
Σα πξνζθεξφµελα ειαζηηθά ζα θαιχπηνπλ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο
µειέηεο θαη ζα πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηε ρξήζε αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ.
ηνηρεία αλαγλώξηζεο ειαζηηθώλ επηζώηξωλ
ην πιατλφ θάζε ιάζηηρνπ βξίζθνληαη θσδηθνπνηεµέλεο φρη µφλν νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ, αιιά θαη ζηνηρεία ζρεηηθά µε ην πφηε θαη πνπ θαηαζθεπάζηεθε:
Π.ρ 205/55 R16 - 91W
Όπνπ
205: ην πιάηνο ηνπ ειαζηηθνχ ζε mm
55: ε ζεηξά ή πξνθίι ηνπ ειαζηηθνχ. Σν πξνθίι (ζεηξά) ελφο ειαζηηθνχ είλαη ην πειίθν
ηνπ χςνπο ηνπ πιατλνχ δηα ηνπ πιάηνπο ηνπ πέιµαηνο, πνιιαπιαζηαζµέλν επί 100. Ο
αξηζµφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο µαο ππνδεηθλχεη πφζν µηθξφηεξν
είλαη ην πιατλφ απφ ην πέιµα ( ζεηξά 55 δειψλεη πξνθίι ίζν µε ην 55% ηνπ πιάηνπο ηνπ
πέιµαηνο ). Διαζηηθά µε πξνθίι 55 θαη θάησ ζεσξνχληαη ειαζηηθά ραµεινχ πξνθίι.
R: Radial ( αθηηλσηφ, αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν
θαηαζθεπήο ) 16: ε δηάµεηξνο ηεο δάληαο ζε ίληζεο
91: ν δείθηεο θνξηίνπ, δειαδή ην µέγηζην επηηξεπφµελν θνξηίν γηα ην ζπγθεθξηµέλν
ειαζηηθφ απφ ζρεηηθφ πίλαθα.
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W: ν δείθηεο ηαρχηεηαο (ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξίπησζε µέγηζηε επηηξεπφµελε ηαρχηεηα
270 km/h) απφ ζρεηηθφ πίλαθα
E13: Γείρλεη ηε ρψξα έγθξηζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (13 ν θσδηθφο γηα
ην Λνπμεµβνχξγν). Αθνινπζεί ν θσδηθφο αξηζµφο ηεο έγθξηζεο.
Made in Luxemburg: Ζ ρψξα θαηαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ειαζηηθνχ
DOT: Department of Transportation (Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ΖΠΑ). Ο αξηζµφο πνπ
αθνινπζεί δείρλεη πφηε θαηαζθεπάζηεθε ην ιάζηηρν, θάηη πνπ είλαη πνιχ ρξήζηµν θαηά ηε
δηαδηθαζία αγνξάο ειαζηηθψλ.
5004: Σα δχν πξψηα ςεθία ηνπ θσδηθνχ δείρλνπλ ηε βδνµάδα θαη ηα δχν ηειεπηαία ην
έηνο παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζή µαο ην ιάζηηρν παξήρζε ηελ 50ε εβδνµάδα ηνπ 2004.
ην πιατλφ µπνξνχλ επίζεο λα αλαγξάθνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά µε ηε δνµή ηνπ
ειαζηηθνχ, φπσο εδψ πνπ βιέπνπµε απφ πφζεο ζηξψζεηο απνηειείηαη ε δψλε ηνπ
ειαζηηθνχ θαη απφ πφζεο ηα ιηλά.

Άξζξν 5ν: ηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο
Οη δηαγσληδφµελνη ζα πξέπεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ λα επηζπλάςνπλ ζηηο πξνζθνξέο
ηνπο ηερληθά δειηία-θπιιάδηα ηνπ/ησλ θαηαζθεπαζηή/ψλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ηα
νπνία λα επαιεζεχνπλ μεθάζαξα ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Μειέηε. Δπίζεο γηα θάζε θαηαζθεπαζηή ζα πξέπεη λα
επηζπλάπηεηαη πηζηνπνίεζε κέινπο ηνπ E.T.R.T.O.
Οη δηαγσληδφµελνη πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κε πνηλή απνθιεηζµνύ ηα αθφινπζα (ζε
μερσξηζηά έληππα Τπεχζπλεο Γήισζεο ηνπ Ν. 1599/1986/Α'75 γηα θάζε πεξίπησζε):
- Γήιωζε όηη:
Σα ειαζηηθά πνπ ζα παξαδνζνχλ, ζα είλαη θαηλνχξγηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, Α΄ δηαινγήο,
ζα ζηεξνχληαη εξγνζηαζηαθψλ ειαηησµάησλ, δελ ζα είλαη απφ αλαγφµσζε θαη ε
παξαγσγή ηνπο ζα είλαη εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ 12-µήλνπ πξηλ απφ ηελ εµεξνµελία
παξάδνζεο ηνπο.
- Γήιωζε όηη:
Σα ππφ πξνµήζεηα ειαζηηθά είλαη πξψηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη παξαγσγήο
θαηαζθεπαζηψλ κειψλ ηνπ E.T.R.T.O. ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
E.T.R.T.O.
- Γήιωζε όηη:
Έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπο
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα.
- Γήιωζε όηη:
Οη πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξφµελσλ ειαζηηθψλ είλαη ζχµθσλεο µε ηνπο
θαλνληζµνχο ηνπ δηεζλνχο νξγαληζµνχ ETRTO ή άιινπ ηζνδχλαµνπ, ηελ νδεγία 92/23/31-
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3-92 ηνπ πµβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ην ΦΔΚ 589 ηεχρνο 2ν ηεο 30-09-92 πνπ ελζσµαηψλεη
ηελ παξαπάλσ νδεγία θαη ζχµθσλα µε ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπµπιεξψζεηο πνπ
ηζρχνπλ ζήµεξα.
- Γήιωζε όηη:
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ θαη ζα δεζκεχνπλ ηνλ πξνζθέξνληα, γηα ελελήληα (90) εκέξεο απφ
ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο.
- Γήιωζε όηη:
Ζ πξνζθνξά αθνξα ην ζχλνιν ηεο πξνµήζεηαο θαη φρη µέξνο απηήο.
- Γήιωζε όηη:
Γηα ηελ ηήξεζε ησλ ηηκψλ πξνζθνξάο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο
- Γήιωζε όηη:
Σα ειαζηηθά πνπ ζα παξαδίδεη ζα έρνπλ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ζχµθσλα µε ηνλ
θνηλνηηθφ θαλνληζµφ ΔCE θαη ηελ Διιεληθή λνµνζεζία, λα αλαγξάθεηαη ζ' απηά ε έγθξηζε
(Δ), ε ρψξα έγθξηζεο (αξηζµφο πνπ δειψλεη ηε ρψξα) θαη ν αξηζµφο αλαγλψξηζεο ηνπ
ειαζηηθνχ.
- Γήιωζε :
Γηα Δγγχεζε Καιήο Λεηηνπξγίαο, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα (1) έηνο ή 50.000Km θαη δπλαηφηεηα
άµεζεο αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθψλ ειαζηηθψλ.
- Γήιωζε όηη :
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ειαζηηθψλ δελ ζα μεπεξλά ηηο δέθα (10) εµεξνινγηαθέο εµέξεο
απφ ηελ επφµελε ηεο παξαγγειίαο.

- Γήιωζε όηη:
Ζ απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξνµεζεπηή βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά θνληηλή
απφζηαζε θαη ζε θαµία πεξίπησζε φρη άλσ ησλ 60 (εμήληα) ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ έδξα
ηνπ Γήµνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ψζηε λα ππάξρεη άµεζε εμππεξέηεζε γηα ηηο αλάγθεο
ησλ νρεµάησλ.
- Γήιωζε όηη:
Οη ζπµµεηέρνληεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε/ηνπνζέηεζε
ησλ ειαζηηθψλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ζηε ζέζε βιάβεο ηνπ
νρήµαηνο/µεραλήµαηνο µε θηλεηφ ζπλεξγείν, φηη ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπλ ζηελ
πξνζθνξά ηνπο ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη δελ ζα απαηηεζνχλ θαλελφο είδνπο
πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο φζνλ αθνξά ηελ ζπγθεθξηµέλε θαηεγνξία δαπάλεο.
Άξζξν 6ν: Λνηπά ζηνηρεία
Ο Γήµνο δηαηεξεί ην δηθαίσµα λα πξνβεί ζηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ζηελ
πεξίπησζε θαηάζεζεο µίαο µφλν πξνζθνξάο ή θαη ζηελ πεξίπησζε παξαµνλήο µφλν
µίαο έγθπξεο πξνζθνξάο ζηελ δηαδηθαζία ησλ δηάθνξσλ ζηαδίσλ ηνπ δηαγσληζµνχ.
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο δηαγσληδφµελσλ πνπ ζα αθνξνχλ νπσζδήπνηε ην ζχλνιν
ησλ πξνο πξνµήζεηα εηδψλ, φπσο πξνβιέπεη ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα ζπµβαηηθά
ηεχρε ηεο.
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Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ δελ δεζµεχνπλ ην Γήµν φζνλ
αθνξά ζηελ δηάζεζή ηνπο αλά νµάδα νρήµαηνο ή µεραλήµαηνο. Ζ δηάζεζε θαη ε θαηαλνµή
ησλ πνζψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξαγµαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήµνπ νη νπνίεο ζα
εµθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη ηεο εμάληιεζήο ηεο. Δάλ θάπνηνο
απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο µειέηεο πάςεη λα ηθαλνπνηείηαη απφ ηνπο µεηνδφηεο ζηελ
δηάξθεηαο ηεο ζχµβαζεο, ν Γήµνο δχλαηαη λα ηνλ θεξχμεη έθπησην θαηά ηα λφµηµα.

Εαγνξά, 28.09.2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ

ΜΠΟΛΖ ΗΩΑΝΝΖ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ

ΠΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΚΑΣΑΠΗΓΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ

Εαγνξά 28.09.2018
Αξ. Πξωη. 11188

ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ ΟΥΖΜΑΣΩΝ
ΣΑΥ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΕΑΓΟΡΑ, ΜΑΓΝΖΗΑ
Σ.Κ. 37001
Πιεξ.: Μπόιεο Ηωάλλεο
Σει.: 24263-50104
Fax: 24260-23128
Email: mpolisg.dim.z.m@gmail.com

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 - Αληηθείµελν ηεο µειέηεο
Ζ παξνχζα µειέηε αθνξά ζηελ πξνµήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξησλ ειαζηηθψλ ζηα
νρεµάηα θαη ζηα µεραλεµάηα έξγνπ ηνπ Γήµνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ πξνθεηµέλνπ λα
αληηµεησπηζηνχλ νη αλάγθεο θζνξάο, βιάβεο θαη αληηθαηάζηαζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ
ζηελ δηάξθεηα 12 (δψδεθα) κελψλ.
ΑΡΘΡΟ 2 - Ηζρύνπζεο δηαηάμεηο
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ Α' 114/08.06.2006) «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο
Κψδηθαο»
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87) "Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο"
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08.08.16) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)
4. Σν αξζ. 9 ηνπ Ν. 4205/2013 (ΦΔΚ Α' 242') «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε ππφδηθσλ, θαηάδηθσλ
θαη θξαηνχκελσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ Α' 194) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξέσζε αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
'Πξφγξακκα Γηαχγεηα'» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.4412/2016.
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α' 68/20.03.2007) «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ
θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 4412/2016 θαη ηελ 204/2010 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α') «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ λ.3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή
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δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N. 4155/2013 (ΦΔΚ Α' 120/29.05.2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
10. Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013(ΦΔΚ Β' 2677) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»
11. Σελ Τ.Α. Π1/542/04.03.2014 (ΑΓΑ: ΒΗΚΣΦ-ΠΦ5) Δγθχθιηνο κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην
Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α' 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο θ.α.»
13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ Α' 173/30.09.2010) πεξί Γηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο.
14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ Α' 107) «Δπείγνληα κέηξα Δθαξκνγήο 4127/2013»
15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ A' 18/25.01.2013) «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ... θαη
άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο».
16. Σσλ ζρεηηθψλ Νφµσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγµάησλ πνπ ελαξµφληζαλ ηελ Δζληθή
λνµνζεζία µε ην Κνηλνηηθφ Γίθαην
ΑΡΘΡΟ 3 - πµβαηηθά ζηνηρεία
πµβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α. Ζ Γηαθήξπμε
β. Σν ηηµνιφγην πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ
γ. Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο
δ. Ζ Δηδηθή πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ-Σερληθεο
Πξνδηαγξαθεο ε. Ζ Γεληθή πγγξαθή ησλ Τπνρξεψζεσλ
ζη. Ζ Σερληθή Έθζεζε
ΑΡΘΡΟ 4 - Πξνϋπνινγηζµόο θαη ηξόπνο εθηειέζεωο
Ο ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζµφο ηεο πξνµήζεηαο ηωλ ειαζηηθώλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
39.863,52 € ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ΦΠΑ 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 20-6671.01, 256672.01 θαη 30-6671.01 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ελψ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2019 ζα επηβαξπλζεί ν λένο ΚΑ 70-6671.03 πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2019 (πνιπεηήο δαπάλε). Ζ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο ζα γίλεη µε
βάζε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πνπ ζα εγθξίλεη ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή, µε θξηηήξην
θαηαθύξωζεο «ηε ραµειόηεξε ηηκή πξνζθνξάο» γηα ην ζχλνιν ησλ ππν πξνµήζεηα
εηδψλ, µε θαηάζεζε απφ πιεπξάο ησλ δηαγσληδνµέλσλ επίζεµσλ ηηµνθαηαιφγσλ θαη µε
θαηάζεζε ζθξαγηζµέλσλ πξνζθνξψλ ζε έληππν ηεο Τπεξεζίαο.

ΑΡΘΡΟ 5 - ύµβαζε-Γηάξθεηα
Οη αλάδνρνη µεηά ηελ θαηά λφµν έγθξηζε ηνπ απνηειέζµαηνο απηήο, είλαη ππνρξεσµέλνη
χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Γήκνπ λα πξνζέιζνπλ ζε νξηζµέλν ηφπν θαη ρξφλν, φρη
µεγαιχηεξν ησλ δεθαπέληε εµεξψλ, πξνο ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχµβαζεο θαη λα
θαηαζέζνπλ ηελ θαηά ην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο, εγγχεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απηήο.
Ζ ζχµβαζε ζα ηζρχζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο γηα 12 (δψδεθα) κήλεο ή/θαη µέρξη
εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ηεο. Μπνξεί φµσο λα παξαηαζεί ε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα γηα φζν
θξίλεη αλαγθαίν ή ζθφπηµν ν Γήµνο, ψζηε λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήµνπ, ή θαη µέρξη ηελ δηελέξγεηα ηνπ επφµελνπ δηαγσληζµνχ θαη πάλησο
φρη πέξα ηνπ ηξηµήλνπ, µε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη.
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ΑΡΘΡΟ 6 - Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο
Οη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Ν. 2513/97) θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν απφ ηνλ
νπνίν δηέπνληαη, ην δηθαίσκα απηφ. Οη εγγπήζεηο κπνξεί λα εθδίδνληαη θαη απφ ην ΔΣΑΑΣΜΔΓΔ.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ είλαη γξακκέλεο ζε μέλε γιψζζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. Δπίζεκε ζεσξείηαη ε κεηάθξαζε πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο
ηνπ άξζξνπ 7 ηεο δηαθήξπμεο.
Χο εγγχεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη γξακκάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ Γήκνπ
Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, ζην Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγκα. ε πεξίπησζε
έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο θαη
πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ.
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
Ο κεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ε
πξνζθεξφκελε έθπησζε θαη ν αλαινγψλ Φ.Π.Α. 24% θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο ιήμεο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. Ζ
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο,
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη
επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο εγγχεζεο δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε
παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο θαη θαιή εθηέιεζεο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7 - Υξόλνο Δγγύεζεο Καιήο Λεηηνπξγίαο ηωλ Διαζηηθώλ
Ο ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα θαζνξηζηεί µε ηελ πξνζθνξά ησλ
δηαγσληδφµελσλ θαη ν νπνίνο δελ δχλαηαη λα είλαη µηθξφηεξνο ηνπ ελφο (1) έηνπο ή
50.000Km. Κάζε βιάβε ε νπνία ζα παξνπζηάδεηαη ζηα ειαζηηθά, νθεηιφµελε ζε θαθή
πνηφηεηα, αζηνρία πιηθνχ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη θπζηνινγηθή θαηά ηηο νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή θζνξά, πξέπεη λα επαλνξζψλεηαη µε ηελ άµεζε αιιαγή ηνπ
πξνβιεµαηηθνχ ειαζηηθνχ, ην ζπληνµφηεξν, απφ ηελ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. ε
πεξίπησζε πνπ δελ επαλνξζψλεηαη, επηβάιινληαη ζηνλ πξνµεζεπηή νη λφµηµεο θπξψζεηο.

ΑΡΘΡΟ 8 - Υξόλνο παξάδνζεο – Παξαιαβή
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Ζ παξάδνζε ησλ ειαζηηθψλ, ζα γίλεηαη ηµεµαηηθά, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο µε ηελ αξµφδηα
Τπεξεζία, αλάινγα µε ηηο πξνθχπηνπζεο θάζε θνξά αλάγθεο ηνπ Γήµνπ θαη µέρξη
εμαληιήζεσο ηνπ πξνβιεπφµελνπ πνζνχ ή ηνπ ρξφλνπ ηεο ζχµβαζεο. Σα ειαζηηθά ζα
ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην ζπλεξγείν ηνπ Γήµνπ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο θαη
ζην ρψξν ηνπ αλαδφρνπ. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη εληφο 10εµέξνπ
µε ηελ αίηεζε ηεο ππεξεζίαο. Σα ειαζηηθά ζα είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ, ψζηε λα
εμππεξεηεζνχλ φια ηα ππάξρνληα απηνθίλεηα, θνξηεγά, απνξξηµµαηνθφξα θαη
µεραλήµαηα έξγνπ ηνπ Γήµνπ θαη ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο µειέηεο .Ο αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσµέλνο λα ιάβεη ηα θαηάιιεια µέηξα γηα ηελ µεηαθνξά θαη παξάδνζε ησλ
ειαζηηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήµνπ. Ζ παξαιαβή ζα γίλεηαη απφ ηελ αξµφδηα
Δπηηξνπή. Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ειαζηηθψλ, ζην ζχλνιφ ή µέξνο απηψλ, βξεζεί φηη
δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζπµθσλεµέλεο ζχµβαζεο ή ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο µειέηεο,
θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο αξµφδηαο Δπηηξνπήο, ζα απνξξίπηνληαη, θαη ν αλάδνρνο ζα
είλαη ππνρξεσµέλνο ρσξίο θαµία απνδεµίσζε λα αληηθαηαζηήζεη εθ λένπ, ην ζχλνιν ή ην
µέξνο απηψλ, µέζα ζε πέληε (5) εµέξεο, αθφηνπ δηαπηζησζεί ε παξάβαζε ησλ αλσηέξσ
δηαβεβαηψζεσλ.Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζµία παξέιζεη άπξαθηε, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη, εθπίπηεη απηνδίθαηα ππέξ ηνπ Γήµνπ. Οη λέεο
δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ (έμνδα απνζηνιήο – µεηαθνξάο, λέα πιηθά θιπ.) ζα
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

ΑΡΘΡΟ 9 - Πνηόηεηα -Σερληθέο πξνδηαγξαθέο
Οη δηαγσληδφµελνη ζα θαηαζέζνπλ ηνλ ηηµνθαηάινγν ηεο εηαηξείαο ηνπο, θαη ηνπο
ηχπνπο ειαζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ. Θα αλαθέξεηαη ην εξγνζηάζην θαη ε ρψξα
θαηαζθεπήο ησλ πξνηεηλφµελσλ ειαζηηθψλ. Σα ππφ πξνµήζεηα ειαζηηθά ζα πξέπεη κε
πνηλή απνθιεηζµνχ λα είλαη πξψηεο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη παξαγσγήο
θαηαζθεπαζηψλ κειψλ ηνπ E.T.R.T.O. ζχκθσλα κε ηα πξφηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ E.T.R.T.O. Οη δηαγσληδφµελνη ζα πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ζηηο πξνζθνξέο ηνπο
θαηάινγν-prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ ειαζηηθψλ ή ηνπ επίζεµνπ
αληηπξνζψπνπ ζηε ρψξα. Σα θαηαηηζέµελα prospectus, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ είλαη
ππνρξεσηηθή ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξνζθεξφµελα είδε, πξέπεη λα
επαιεζεχνπλ ηα ηερληθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
πξνζθνξέο.
ΑΡΘΡΟ 10 - ύληαμε πξνζθνξώλ
Οη ελδηαθεξφµελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ην αµαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ
Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ θαη ζε ζπλελλφεζε µε ηελ ππεξεζία λα εμεηάζνπλ ηα ειαζηηθά ησλ
νρεµάησλ θαη λα ζρεµαηίζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Οη ελδηαθεξφµελνη είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή ζχληαμε ησλ
πξνζθνξψλ ηνπο βαζηδφµελνη ζε ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιέμνπλ θαηά ηελ απηνςία πνπ ζα
πξαγµαηνπνηήζνπλ ζην αµαμνζηάζην ηνπ Γήµνπ.
Σνλίδεηαη φηη: ην δηαγσληζµφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο
πξνµήζεηαο θαη φρη ην µέξνο απηήο. Πξνζθνξέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε µέξνο ηεο
πξνµήζεηαο θαη φρη γηα ην ζχλνιν απηήο, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζµφ δελ δεζµεχνπλ ην Γήµν
φζνλ αθνξά ζηελ δηάζεζή ηνπο αλά νµάδα νρήµαηνο ή µεραλήµαηνο. Ζ δηάζεζε θαη ε
θαηαλνµή ησλ πνζψλ ζα γίλεη βάζεη ησλ πξαγµαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήµνπ νη νπνίεο ζα
εµθαληζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο θαη µέρξη ηεο εμάληιεζήο ηεο. Δπίζεο ν

19

18PROC003809180 2018-10-09
Γήµνο δελ δεζµεχεηαη φζνλ αθνξά ζηελ πνζφηεηα ησλ ειαζηηθψλ ηα νπνία ζα ρξεηαζηεί
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 11 - Σξόπνο πιεξωµήο
Οη ηηµέο µνλάδαο ηνπ ζπµβαηηθνχ ηηµνινγίνπ είλαη ζηαζεξέο θαη αµεηάβιεηεο ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο πξνµήζεηαο θαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θαµία αλαζεψξεζε δελ ππφθεηληαη. Ζ
πιεξσµή ζα γίλεηαη µε εληάιµαηα πνπ ζα εθδίδνληαη µεηά απφ θάζε παξαιαβή πιηθψλ
απφ ηελ αξµφδηα επηηξνπή θαη ζχµθσλα µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
νηθείνπ ΟΣΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή παξαιαβήο δελ δηαπηζηψζεη θαθνηερλία
σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο επηζθεπήο θαη ηα ρξεζηµνπνηνχµελα αληαιιαθηηθά, ζα
θαηαβάιιεηαη ζηνλ πξνµεζεπηή ε αμία ηνπ εθάζηνηε ηηµνινγίνπ µε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ. Ζ πιεξσµή ηνπ θάζε πξνµεζεπηή ζα γίλεηαη ζηαδηαθά
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνµήζεηαο θαη µε ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ
πξσηνθφιινπ παξαιαβήο θαη ηελ πξνζθφµηζε ηνπ ηηµνινγίνπ, εληφο 30 εµεξψλ.
Άξζξν 12 - Πνηληθέο ξήηξεο - Έθπηωζε ηνπ αλαδόρνπ
Ο πξνµεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη µέζα ζηελ πξνζεζµία πνπ ηνπ νξίζηεθε λα
ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχµβαζε θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε
ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνµά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. Δάλ
γίλεηαη αδηθαηνιφγεηε ππέξβαζε ηεο ζπµβαηηθήο πξνζεζµίαο ηεο παξάδνζεο ησλ
ειαζηηθψλ θαη ν αλάδνρνο δε ζπµµνξθψλεηαη πξνο ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο ηνπ, µπνξεί
λα θεξπρζεί έθπησηνο, θαηά ηα λφµηµα. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνµεζεπηήο θεξχζζεηαη
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ
εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπµβαηηθά πιηθά µέζα ζηνλ
πξνβιεπφµελν ζπµβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε.
ΑΡΘΡΟ 13 - Φόξνη-ηέιε
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο βάζεη ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ.

Εαγνξά, 28.09.2018

Ο ΤΝΣΑΞΑ
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