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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 12ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
10ης Ιουλίου 2015
Αριθ. απόφασης

137
Περίληψη
Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και
καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
του
έργου
«Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων
Δήμου Ξάνθης».

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Ιουλίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 29884/06-07-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7) μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
7.Αθανάσιος Ξυνίδης

Απόντες
1.Τοπ Ισμέτ
2.Αλεξία Γκιρτζίκη

Γίνεται μνεία ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος Απόστολος Αγκόρτζας προσήλθε κατά
τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ.27657/22-06-2015 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών η
οποία αφορά την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των καθορισμό των όρων
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση των οχημάτων Δήμου Ξάνθης»
Προϋπολογισμού :109.470,00€ (συμπεριλαμβανόμενης της δαπάνης του ΦΠΑ)
Για ανάγκες του Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα για τις ανάγκες συντήρησης και
επισκευής των αυτοκινήτων, μηχανημάτων και οχημάτων όλων των υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης.
Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη που αφορά την «Επισκευή και
συντήρηση των οχημάτων Δήμου Ξάνθης» από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική επιτροπή,
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α) Την κατάρτιση των όρων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
Το άρθρο 133 του Ν.4270/2014
Την υπ’ αριθμόν Π-4/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Ξάνθης.
Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης Π-4/15, της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, οι οποίες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης, και
αφορούν το έργο : «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων Δήμου
Ξάνθης». Προϋπολογισμού: 109.470,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
2. Καταρτίζει τους όρους του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ως εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ξάνθης
Έχοντας υπόψη
α) Τις με αριθ. 270 – 271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 276 – 277 – 278 /15
προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης.
β) Του N 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ 19/Α).
γ) Του άρθρου 8 του Ν 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρύθμισες
Θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διάταξες» (ΦΕΚ199/Α).
δ) Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 2503/97 ( ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 1 στ του
Ν 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν.1726/44 (ΦΕΚ 190/Α).
ε) Της Απόφασης Του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β ).
στ) Του Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του
Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο.» (Φ.Ε.Κ. l99/Β)
ζ) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λπ.
(Φ.Ε.Κ. 43)
η) Τα άρθρα 209 παρ. l & 2 και 273 παρ. l Ν 3463/2006.
θ) Το Ν. 3886/2010 που αφορά τη Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων.
ι) Το Ν. 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
ια) Το Ν.4155/2013 (120 A) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις»
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ιβ) Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων … και άλλες
διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
ιγ) Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
ιδ) Την
…………...../….-…..-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκριθήκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού, για
το έργο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» για τις
ανάγκες του Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα για την ανάγκη συντήρησης των αυτ/των –
μηχανημάτων και οχημάτων όλων των υπηρεσιών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Ξάνθης για το έτος 2015, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου (δηλαδή το
μεγαλύτερο κοινό ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό ( % ) για τις εργασίες και τα
ανταλλακτικά και συγκεκριμένα:
Α. Για ανταλλακτικά, επί της εκατό % επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών των
εκάστοτε εν ισχύ τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων των εταιριών
εισαγωγής.
Β. Για την εργασία, η εργατοώρα η οποία προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των
τριάντα πέντε ευρώ συν ΦΠΑ (35+ΦΠΑ, η μία εργατοώρα), με την προϋπόθεση οι
συνολικές ώρες εργασίας για κάθε εργασία δεν δύναται να υπερβούν αυτές που ορίζει
ο επίσημος κατασκευαστής.
Η κατάθεση προσφορών γίνεται ανά ομάδα και επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών
για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων.
Άρθρο 1ο
Ισχύουσες Διατάξεις - Τεύχη δημοπράτησης
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από :
·
Τις συναφείς διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α’ 115/08-06-06) περί
Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
·
Το Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
·
Εγκ.
Υπ.
Οικονομικών
Σ.2144/192/ΠΟΛ
215/87
και
1118148/936/0015/Εγκ. 3/92
·
Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της
4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αφοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των
οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π. κ.λ.π. περί ων το
άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» .
Άρθρο 2ο
Πληροφορίες
Όπως προδιαγράφεται στην με αριθμό Π- 4/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
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Δικτυακός Τόπος (URL): http://www.cityofxanthi.gr
Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας, ΤΚ 67100, Ξάνθη
Τηλ: 2541026355
Fax: 2541026355
Πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα διακήρυξη:
Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών: Κυριάκος Πεπονίδης – Πολυξένη Καρακατσάνη Διεύθυνση: Λεοναρδοπούλου & Θ. Δούκα, τηλ.& ΦΑΞ 25410 26355.
Άρθρο 3ο
Συμπληρωματικές Πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
Διαγωνισμού
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται
μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Άρθρο 4ο
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ
ορίζεται η ημέρα …………………. ……. Ιουλίου 2015
και ώρα 09:00 Ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα …………. …
Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος
υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Άρθρο 5ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα εκτός από τα έγγραφα που
απαιτούνται κατά περίπτωση και αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό
προμήθεια υλικών, τα οποία μπορούν να είναι και στην Αγγλική Γλώσσα.
Άρθρο 6ο
Δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
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Διαδικτυακή
εγγραφής.

πύλη

www.promitheus.gov.gr)

ακολουθώντας

τη

σχετική

διαδικασία

Άρθρο 7ο
Δικαίωμα Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν αναγνωρισμένα φυσικά και
νομικά πρόσωπα με μια από τις παρακάτω μορφές :
·
·

Επίσης:

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα
οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης
ανταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα.
Ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία
προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών
των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ανεξάρτητο συνεργείο
επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου
δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων –
μηχανημάτων αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών
κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται
·
·

για την ΟΜΑΔΑ (1) να διαθέτουν τη σχετική άδεια λειτουργίας που θα
καλύπτει τους κωδικούς δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ 2008:33.12
για τις υπόλοιπες ΟΜΑΔΕΣ (2-3-4-5-6-7) να διαθέτουν άδεια λειτουργίας
συνεργείου σε ισχύ, κατάλληλη για το σύνολο των επισκευών και
συντηρήσεων που απαιτούνται ανά ομάδα εργασιών και οχημάτων.

Άρθρο 8ο
Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
Άρθρο 9ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής (τεχνική προσφορά – οικονομική προσφορά)
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.
Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf
σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013)
και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
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3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, το οποίο θα έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τις
απαραίτητες άδειες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, υπό εκκαθάριση, υπό αναγκαστική διαχείριση κ.λ.π.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (μόνο για φυσικά πρόσωπα), από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελούν υπό νομικό περιορισμό λειτουργίας.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί μη αποκλεισμού της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.
8. Υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν σοβαρών παραπτωμάτων στην άσκηση της
επαγγελματικής δραστηριότητας και περί ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των
ΟΤΑ.
9. Σύντομη τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης εργασίας και περιγραφή της.
10.Εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας για την συμμετοχή του
διαγωνιζόμενου στην δημοπρασία και για ποσό 2% του εκτιμούμενου
προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από
εγγυητική επιστολή συμμετοχής με ποσό που θα καλύπτει το 2% του
προϋπολογισμού κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή:
Ομάδα 1 (ΠΟΣΟ €:570,00), Ομάδα 2 (ΠΟΣΟ €:440,00), Ομάδα 3 (ΠΟΣΟ
€:30,00), Ομάδα 4 (ΠΟΣΟ €:320,00), Ομάδα 5 (ΠΟΣΟ €:60,00), Ομάδα 6
(ΠΟΣΟ €:80,00) Ομάδα 7 (ΠΟΣΟ €:280,00)
Η εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό επί του συνολικού προϋπολογισμού μη
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., είναι €: 1.780,00 Η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 180
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.
Προσφορές χωρίς εγγυητική επιστολή απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν
λαμβάνονται υπόψη.
11.Επίσης οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους και (Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι
έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη).
12. Ταυτότητα για φυσικό πρόσωπο ή παραστατικό εκπροσώπησης για εταιρεία ή
κοινοπραξία. Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού
τους συμβουλίου ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, οι εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης και οι ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την
προσφορά.
Όταν αφορά φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Όταν
αφορά εταιρεία ο εκπρόσωπος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.
Επίσης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και
τυχόν τροποποιήσεις όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.
13. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
·
δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα
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ορίζεται από την υπηρεσία, όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος.
·
διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες
επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί.
·
ο τιμοκατάλογος που διαθέτει περιέχει τα ανταλλακτικά που αφορούν στα
αντίστοιχα οχήματα του Δήμου και είναι τα γνήσια ή εφάμιλλα αυτών, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
·
Δύναται να μεταβεί άμεσα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήματος
προκειμένου να προσφέρει την τεχνική υποστήριξη και την άμεση αντιμετώπιση της
βλάβης του οχήματος , όπου και αν βρίσκετε το όχημα αυτό
Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
Γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε όλες τις εργασίες
επισκευής και συντήρησης συμπεριλαμβανόμενων και των απαιτούμενων
ανταλλακτικών μιας κατηγορίας και όχι σε μέρος των εργασιών ή μόνο για τα
ανταλλακτικά.
Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα
δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά)
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση
συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν
με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
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συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
(αναφέρεται το απαιτούμενο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς)
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα
δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου
«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή
εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι :
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία
ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού
οίκου. Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της
προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον
προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει
υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχον
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
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αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Καθώς στην οικονομική προσφορά, το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης έχει
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
θα επισυνάψει υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά
υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία στα οποία θα αποτυπώνεται η
οικονομική προσφορά του σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, δηλαδή το υπόδειγμα
της οικονομικής προσφοράς του τεύχους της Διακήρυξης, σε μορφή pdf.
Εφόσον από την προσφορά του δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή (ήτοι το ποσοστό ενιαίας έκπτωσης), η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 10ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-52013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.
118/07.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ: …../……/2015
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …../…../2015
και ώρα 15:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της
ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Άρθρο 11ο
Περιεχόμενο προσφορών
1. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)
ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική
προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.
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2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα ποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν.
Άρθρο 12

ο

Αντικείμενο Εργασιών
Το αντικείμενο των εργασιών είναι η επισκευή και συντήρηση των πετρελαιοκίνητων
φορτηγών
– ημιφορτηγών, των βενζινοκίνητων
και πετρελαιοκίνητων επιβατηγών –
ημιφορτηγών, των απορριμματοφόρων και των Μηχανημάτων Έργου του Δήμου (όπως
αναλυτικά φαίνεται στην Τεχνική Περιγραφή που συνοδεύει τη Διακήρυξη) για το έτος
2015.
Η επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και των ΜΕ, θα αφορά πάσης φύσης
εργασίες και επισκευές, καθώς και αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων
τμημάτων μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών, καθώς και αντικατάσταση
φθαρμένων ελαστικών .
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή
σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε
συνεννόηση με την υπηρεσία.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά (σχετικό
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς)
Το σχετικό Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς βρίσκεται στο παράρτημα της
αντίστοιχης μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου .
Άρθρο 13

ο

Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 109.470,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και αφορά τους παρακάτω κωδικούς εξόδων ,του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015: 02.10.6263 - 02.10.6264 - 02.20.6263 –
02.20.6264- 02.20.6671- 02.20.6672 – 02.30.6263 – 02.30.6264 – 02.35.6263 .
Άρθρο 14

ο

Εγγυήσεις
Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο
από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των
μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
μελών.
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Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 10 της παρούσης.

στο

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες
προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για
ποσό ίσο με το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, (άρθρο
157 του Ν. 4281/2014). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής ορίζεται σε ένα (1) έτος
από την υπογραφή της σύμβασης.

-

-

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
Την ημερομηνία έκδοσης.
Τον εκδότη.
Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται.
Τον αριθμό της εγγύησης.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση.
Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση
συμμετοχής).
'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον
διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του
εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος
της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί
τον διαγωνισμό.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Άρθρο 15

ο

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180)
ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
εξήντα (60) ημερών.
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου
ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

χρόνου

παράτασης,
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Άρθρο 16

ο

Ενστάσεις
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής
του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού:
Εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την γνωστοποίηση της διακήρυξης
έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής
συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της
διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται
ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το
διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα.
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε
αυτόν, μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο. Κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την
αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της
στην Δημαρχιακή Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.
3. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Άρθρο 17ο
Κατακύρωση
1. Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου και
σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10)
ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε
αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την
εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το Π.
28/80 κυρώσεις και της Υπ. Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
2.
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που
πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Άρθρο 18ο
Τιμή Προσφοράς - Κρατήσεις
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός μειοδοτικός με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο κοινό ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τις εργασίες και τα
ανταλλακτικά.
Η κατάθεση προσφορών γίνεται ανά ομάδα και επιτρέπεται η κατάθεση
προσφορών για μια ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων.
Τα παραπάνω ποσοστά έκπτωσης (%) αφορούν κοινή έκπτωση:
Α. Για ανταλλακτικά επί της εκατό % επί της αξίας των τιμών των ανταλλακτικών των
εκάστοτε εν ισχύ τιμοκαταλόγων των επισήμων αντιπροσώπων των εταιριών
εισαγωγής.
Β. Για την εργατοώρα η οποία προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των τριάντα πέντε
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ευρώ συν ΦΠΑ (35+ΦΠΑ, η μία εργατοώρα), με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες
εργασίας για κάθε εργασία δεν δύναται να υπερβούν αυτές που ορίζει ο επίσημος
κατασκευαστής.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται
με τις αντίστοιχες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος, καθώς και με κάθε άλλη κράτηση
(χαρτόσημο ΟΓΑ, τέλη δικαιώματα) που τυχόν θα ισχύει σύμφωνα με τους ισχύοντες
φορολογικούς νόμους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
Άρθρο 19ο
Τρόπος Πληρωμής
1 Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του αναδόχου μετά την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της
ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
2 Ο Δήμος δύναται μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον
ανάδοχο και την έκδοση του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης, σε συνεργασία με τον
οριζόμενο από το Δήμο επίβλεψη και την σύνταξη της προσφοράς του αναδόχου για
την επισκευή – συντήρηση, να αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση
αυτής και απλώς να καταβάλλει στον μειοδότη την αξία της εργασίας του έως τη φάση
της διάγνωσης της βλάβης αφού ο ανάδοχος παραδώσει στο Δήμο το ελεγχόμενο
μηχανικό μέρος στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
Άρθρο 20ο
Διάρκεια Εκτέλεσης Εργασιών
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος και τίθεται εν ισχύ από της
υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 21ο
Ειδικοί Όροι
Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την προσκόμιση
του οχήματος στο συνεργείο με την εντολή επιθεώρησης, όπως υποβάλλει γραπτώς στο
Δήμο ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της
βλάβης ή της απαιτουμένης συντηρήσεως αυτού καθώς και των απαιτουμένων
ανταλλακτικών και εκτίμηση της απαιτουμένης δαπάνης. Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται
αυθημερόν στην υπηρεσία για έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή για την επισκευή και
συντήρηση οχημάτων.
Κατόπιν της έκδοση του Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης και την σχετική εντολή
επισκευής από την υπηρεσία, επισκευάζεται το αυτοκίνητο και συντάσσεται ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που
αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως αυτού καθώς και των ανταλλακτικών
που χρησιμοποιήθηκαν με την τελική δαπάνη.
Άρθρο 22ο
Δημοσίευση
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα
προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α θα δημοσιευθεί εφάπαξ στο
Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης , σε μία
οικονομική εφημερίδα, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία
εφημερίδα του Νομού.
Παράλληλα, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων
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του Δημοτικού καταστήματος
Επιμελητήριο Ξάνθης .

Ξάνθης,

ενώ

θα

αποσταλεί

για

ανάρτηση

στο

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου προμήθειας , σύμφωνα με
τον Ν.3801/09 άρθρο 46 και υποχρεούται ο ανάδοχος, να προσκομίσει τα ανάλογα
παραστατικά (εξόφληση τιμολογίου δημοσίευσης - φύλλα εφημερίδων), κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 13 Ιουλίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

