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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 3ης Μαΐου 2012

Αριθ. απόφασης 157

Περίληψη
Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
συγκρότηση
επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμού
–
αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης ενστάσεων, επιλογή
του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου:
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής
υδροληψίας για την περιοχή της Δ.Ε. Σταυρούπολης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρό σκληση
του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 27648/27-04-12, όπου
επιδόθηκε κανο νικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του Ν. 3 8 5 21/ 0 ,
προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Καλογερής Κρίτων
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Τσεγγελίδης Ιωάννης
8. Μπεκτές Σαμπρή
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Δρεμσίζης Ιωάννης αποχώρησε από την Επιτροπή στο θέμα και ο δ.σ. Τσεγγελίδης
Ιωάννης στο θέμα.
ο

ο

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το ()
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ 27162/24-04-2012 εισήγηση του
γραφείου προμηθειών Δήμου Ξάνθης, με την οποία ζητά την Κατάρτιση των όρων, έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης
ενστάσεων, επιλογή του πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου: «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας για την περιοχή της Δ.Ε. Σταυρούπολης»,
Προϋπολογισμού: 28.455,28€ + Φ.Π.Α.23% 6.544,71€ (Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
34.999,99€).
Αφορά την ανάγκη ηλεκτρονικής υδροληψίας στην Δ.Ε. Σταυρούπολης και περιλαμβάνει μονάδα
εγκατάστασης στο αντλιοστάσιο με σύνδεση στον ηλεκτρικό πίνακα, υγρόμετρο παλμών για τοποθέτηση
του στον αγωγό, λογισμικό διαχείρισης καρτών, κάρτες και την αντίστοιχη συσκευή φόρτισης καρτών.
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της με αριθμ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' – Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) Απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95: «Κώδικας περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.3871/10(ΦΕΚ 141/Α)
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
ο

4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
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5. Τις διατάξεις της με αρ. Αριθμ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95
6. Τα άρθρα 3 παρ. 4 του ΕΚΠΟΤΑ
Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η μελέτη προμήθειας του παραπάνω έργου. Παρακαλώ να
εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή :
(α) Την Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης - Την Επιλογή του Πρόχειρου διαγωνισμού ως τρόπος
ανάθεσης (άρθρο 3 παρ.1 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
(β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 4 παρ.4 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
(γ)Την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης
ενστάσεων (άρθρο 46 παρ. 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Προτείνονται οι παρακάτω υπάλληλοι: Συμεωνίδου Παρθενόπη Αρχιτέκτων Μηχανικός (ως Πρόεδρος),
Πανταζή Ελένη Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης (ως μέλος), Παυλίδης Σάββας Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός (ως μέλος).
Ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα προτείνονται οι παρακάτω υπάλληλοι: Πεχλιβάνης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., Βαρελτζίδης Αθανάσιος Δομικών Έργων, Μπαρμπαλέξη Ευδοκία
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.
Τέλος ο πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την σχετική μελέτη προμήθειας
του έργου, τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και της απόφασης υπουργού Εσωτερικών 11389/1993, το άρθρο
2παρ. 4 και το άρθρο 3 παρ. 4 και άρθρο 4 παρ. 4 & 7 του ΕΚΠΟΤΑ, τα άρθρα 209 παρ. 1 & 2 και 103 του
Ν. 3463/06, την με αριθ. Πρωτ. Δ.Υ./14-2-12 κατάσταση εργατοτεχνιτών, δικαιούχων γάλακτος που
εκδόθηκε από το γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης, τις διατάξεις των άρθρων 21 του Ν. 2362/95
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ
114/Α), τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 194/Α)
όπως ισχύει, την ανάγκη πληρωμής δαπανών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντων των δ.σ. Πούλιου Χρίστου & Βασιλούδη Ηλία, διότι για τους όρους δημοπρασίας έχουν
επιφυλάξεις στο κατά πόσο είναι τεκμηριωμένες οι παράμετροι (ποσότητα, είδος και δικαιούχοι) που
αφορούν το κάθε είδος (σε τυποποιημένα προϊόντα) και διότι η Αντιπολίτευση θεωρεί ότι η δημοπρασία
πρέπει να γίνεται στις χαμηλότερες τιμές και όχι στις συμφερότερες σε τυποποιημένα είδη.
Α) Κατάρτιση των όρων και επιλογή του πρόχειρο υ διαγωνισμού ως τρόπος ανάθεσης του έργου:
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας για την περιοχή της Δ.Ε.
Σταυρούπολης», Προϋπολογισμού:28.455,28€ + Φ.Π.Α.23% 6.544,71€ (Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 34.999,99€).
ως εξής:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ξάνθης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για το έργο: «« Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας για την περιοχή της ΔΕ Σταυρούπολης»
Άρθρο
Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 35.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Χρηματοδοτείται από
πιστώσεις ΣΑΤΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας περιέχεται στην υπ' αριθμό Π 22 / 2011 μελέτη
της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
ο
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Άρθρο
Πληροφορίες
Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από το Γραφείο Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου
Ξάνθης (οδός Ύδρας 1, 67100 Ξάνθη, Πληροφορίες κος Πεπονίδης,τηλ.2541022359) κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες..
ο

Άρθρο
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο Ξάνθης μέχρι την
προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών και Αποθήκης οδός Ύδρας 1, 67100 Ξάνθη, Τ.Κ 67100 ή θα
κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών.
ο

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί , στις ………… ημέρα ……………του έτους 2012 στο Δημοτικό
Κατάστημα Ξάνθης, στη αίθουσα το υ Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, επί της οδού
Μαυρομιχάλη 6, στον όροφο ενώπιον της αρμό διας επιτροπής διαγωνισμού και ώρα από 10.00 έως
11.00 με ώρα λήξεως των προσφορών την 11.00 .
ο

Άρθρο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ΄ αυτόν
συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
ο

Άρθρο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφο ρές πο υ αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής
παραγωγής και προελεύσεως. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9000 για
κατασκευή ή εμπορία και τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια είδους. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ
ο

Άρθρο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής
δικαιολογητικά (η μή τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς). :
α. Οι Έλληνες πολίτες.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης δηλαδή 1.750,00 ευρώ. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους πο υ αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση
εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
ο
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5.α)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή
τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
β.
Τα νομικά πρόσωπα -Αλλοδαποί
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
γ.
Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις
προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τις
προσφορές τους, τις παρακάτω δηλώσεις :
1.
Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καμία επιφύλαξη.
2.
Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση
πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος σε θέση που θα υποδείξει ο Δήμος Ξάνθης.
3.
Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερόμενου από τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης
4.
Δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή
για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελεύθερου στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
5.
Πιστοποίηση κατά ISO 9000 του διαγωνιζόμενου .
6.
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια
είδη, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.
Εφ’ όσον για την παραγωγή του προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει
τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις και επιπλέον πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό
συμμετοχής των διάφορων φάσεων στην διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος.
7.
Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό
τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου
στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα
κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει
ότι:
α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.
β) θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί
σκόπιμο από το Δήμο
γ) θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το
Δήμο
Θα συνεκτιμηθεί μαζί με τα άλλα στοιχεία των προ σφορών, κατά την αξιολόγηση το υς, ο μικρότερο ς
χρόνος παράδοσης.
α. Πλήρη περιγραφικά τεχνικά στοιχεία προδιαγραφές.
β. Σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα προσπέκτ κ.τ.λ.
γ)Δήλωση ότι διατηρούν (ή συνεργάζονται) με εξουσιοδοτημένο ΣΕΡΒΙΣ ή αντιπρόσωπο τοπικά με
πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών και ότι υποχρεωτικά θα διαθέτουν ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια.
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή
φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα. Ειδικά για τις βάσεις φορτηγών (πλαίσια)
προσφερόμενων οχημάτων θα γίνουν δεκτές δηλώσεις προερχόμενες είτε από το εργοστάσιο κατασκευής,
είτε από τον επίσημο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα , αν υπάρχει.
Άρθρο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3 . Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλο νται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
ο
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4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν
πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντο ς άρθρου δεν
λαμβάνονται υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με
οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Άρθρο
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις
ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές,
δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη
προσφορά):
1. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες
που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,
με την ένδειξη ‘‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.
2. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.
3. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό ν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη ‘ ‘ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
5. Εφ’ όσον ο διαγωνιζόμενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει με ποινή αποκλεισμού, τα
τεχνικά στοιχεία και οι οικονομικές προσφορές κάθε εναλλακτικά προσφερόμενου μοντέλου να
τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις των κυρίως φακέλων και
επιπλέον την ένδειξη: εναλλακτική προσφορά 1, εναλλακτική προσφορά 2, εναλλακτική προσφορά 3.
Δηλαδή σε περίπτωση τριών εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν τρεις
φάκελοι
τεχνικών προσφορών και τρεις φάκελοι οικονομικών προσφορών.
6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
7. Ο προ σφέρων θεωρείται ό τι απο δέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως ό λο υς το υς ό ρους 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.
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Άρθρο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξη (6) μήνες από την επομένη της
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά
τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη
της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα
του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ.
ο

Άρθρο 10ο
Αντιπροσφορές -Εναλλακτικές προσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτεται, ως απαράδεκτες.
Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι τρεις εναλλακτικές προσφορές,
σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των τριών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει
σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του διαγωνιζόμενου
Άρθρο 11ο
Δείγμα
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης να προσκομίσουν
δείγμα των προσφερόμενων ειδών για επίδειξη σε διάστημα (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση
τους, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή
Άρθρο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής.
I.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15
περ. .
II.
Κατά της νομιμότητας της διενέργειας το υ διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτό ν, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακαλύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια
για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του στη δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν
την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή
τους στον οικείο νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
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Άρθρο
Προσφερόμενη τιμή
1. Η οικονομική προσφορά θα είναι σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, επί του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμο ύ της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι επί τοις εκατό. (ποσοστό έκπτωσης)
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3. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό
επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της Υπηρεσίας. Το ποσοστό θα αναφέρεται
αριθμητικώς και ολογράφως. Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς ισχύει και για κάθε τιμή
μονάδος ανά υλικό που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Υπηρεσίας..
Άρθρο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές
που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας
αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες.
2. Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη
συμφερότερη προσφορά: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται Δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά
μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι
σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης και να γίνει η βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών.
3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του
ΕΚΠΟΤΑ.
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Άρθρο
Αξιολόγηση προσφορών
1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η συμφερότερη
προσφορά λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
- Η τιμή
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
- Οι όροι πληρωμής
-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται
- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας
-Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή
- Η σχέση κόστους-αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια
υλικών ή και ιδιαιτέρων αναγκών του Δήμου.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις
όρους. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με
τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την παρακάτω διαδικασία :
Δημιουργούνται οι δύο παρακάτω ομάδες που στην κάθε μία περιλαμβάνονται :
α. τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών το υ κάθε προμηθευτή σε σχέση με τις προδιαγραφές της
μελέτης η ποιότητα των υλικών, η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προ ς άλλο που ήδη
χρησιμοποιείται από τον Δήμο. Η συνολική βαθμολογία της ομάδος καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την
περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να φτάσει
στο ανώτατο όριο 60 βαθμούς και το κατώτατο 40 βαθμούς για προσφορές που έχουν γίνει δεκτές.
Η ομάδα αυτή έχει συντελεστή βαρύτητας που ορίζεται το ανώτατο 70 βαθμοί.
β. Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, όπου
περιλαμβάνεται ο οριζόμενος από την προσφορά χρόνος εγγύησης των υλικών, η εξυπηρέτηση μετά την
πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας αυτής
καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν ότι και στην παραπάνω ομάδα. Ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται στο
ανώτατο όριο των 30 βαθμών . Η τιμή προσφοράς και η συνολική βαθμολογία προσδιορίζουν την
ανοιγμένη τιμή.
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Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των
σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή.
Άρθρο 16ο
Δασμοί
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον
εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
Άρθρο
Δημοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπό δειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει
στον ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται μια φορά σε οικο νομικό ή ημερήσιο τύπο καθώς και στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του Νόμου 2 7 4 19/ 9. Τα έξοδα
δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (άρθρο 4 παρ.4 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Γ) Εγκρίνει την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού – αξιολόγησης προσφορών και εξέτασης
ενστάσεων (άρθρο 46 παρ. 3 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Με τους παρακάτω υπαλλήλους: Συμεωνίδου Παρθενόπη Αρχιτέκτων Μηχανικός (ως Πρόεδρος), Πανταζή
Ελένη Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης (ως μέλος), Παυλίδης Σάββας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ως
μέλος).
Ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα τους παρακάτω υπαλλήλους: Πεχλιβάνης Γεώργιος Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός Τ.Ε., Βαρελτζίδης Αθανάσιος Δομικών Έργων, Μπαρμπαλέξη Ευδοκία Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός.
…………………………………………………………………………………..................................................
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 157/2012.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10/05/2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

