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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αρ. Πράξης
Αρ. Απόφασης

: 12
: 116

Στη Βούλα την 6η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30πμ, στο Δημοτικό
Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΒάρηςΒούλας- Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 13157/1-4-2016, πρόσκληση του
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και
του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος

1. Σπυράγγελος Πανάς, Τακτικό Μέλος

2.
3.
4.
5.
6.

2. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος
3. Μαρία Σίνα Χόβρη, Τακτικό Μέλος

Χρήστος Βαδάσης, Τακτικό Μέλος
Ιωάννης Αγαλιώτης, Τακτικό Μέλος
Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος
Δημοσθένης Βαμβασάκης, Τακτικό Μέλος
Κωνσταντίνος Σφέτσας, Αν/κο Μέλος

*Την κα Μαρία Μπραϊμνιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας
Αφού υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία των μελών της επιτροπής όπως το άρθρο 75 του
Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και η
Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας
διάταξης.

ΘΕΜΑ 9ον :«Έγκριση α) των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄αριθμ. 26/2016 μελέτης,
β) διάθεσης - δέσμευσης πίστωσης ποσού 214.020,00 € γ) έγκριση των τευχών της
διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης, θέτει υπόψη αυτής το με αρ. πρωτ. 13061/1-4-2016 έγγραφο της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο
αναφέρει τα εξής:
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«Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής λόγω αρμοδιότητας βάσει του άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε
του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου :
1. Να εγκρίνει τη διάθεση και τη δέσμευση πίστωσης 214.020,00€ για την εκτέλεση
της ανωτέρω προμήθειας, η οποία έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του 2016 και
θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.052 βάσει της υπ.αρ. Α-511 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης
2.Να εγκρίνει την υπ΄αριθ. 29/2016 μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης, τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 11389/93
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του N.2286/95 με ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ,
όπως έχει καθορισθεί με την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010 ( ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010
) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:
1.- Την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών.
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
3.- Την υπ΄αριθμ. 99/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 88355/47633/16-12-2015 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2016 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ.721/2015
απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για
το οικ. έτος 2016»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 29/2016 μελέτης, της Δ/νσης
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Β) Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης, για τη διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με προσφορές
σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ - έντυπο οικονομικής προσφοράς για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ
ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

Γ) Εγκρίνει τη διάθεση και δέσμευση πίστωσης ποσού 214.020,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, και
βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.052 βάσει της υπ.αρ. Α-511/2016 πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ. 11389/93 απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και του N.2286/95 με ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, αφού υπερβαίνει το ποσό των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, όπως έχει καθορισθεί με
την υπ΄αρ, Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789Β΄/12-11-2010) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού έχει οριστεί με τη με αριθ. 1/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής «περί συγκρότησης επιτροπών» καθώς επίσης και τη με αριθ.
21/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2016.
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Τηλ: 213-2020150
Fax: 213-2020159
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ
ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 214.020,00 € (με Φ.Π.Α. 23%)
Κ.Α

: 30-7135.052

C.P.V. : 44613700-7

Τόπος διεξαγωγής
Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας
Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 Βούλα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
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ΒΟΥΛΑ , 6/4/ 2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13768
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κων. Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Τηλ: 213-2020150
Fax: 213-2020159
e-mail: info@vvv.gov.gr
www.vvv.gov.gr

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός
σε ευρώ ελεύθερο
ΦΟΡΕΑΣ :

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

ΕΙΔΟΣ :

Βυθιζόμενοι Κάδοι Απορριμμάτων

C.P.V. :

44613700-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους
κοινής χρήσης»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :
1.1. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
1.2. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’)
και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96
(ΦΕΚ 66/Α’) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.
3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α΄).
1.3. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4. Το Ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
1.5. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη
διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
1.6. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων”».
1.7. Το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 “Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής−Ρύθμιση
θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης”.
1.8. Το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
1.9. Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
1.10. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
1.11. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 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».
1.12. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
1.13. Το Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
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1.14. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
1.15. Το Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ 14/Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013»
1.16. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013» σχετικά με «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/07 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές».
1.17. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες Διατάξεις»
1.18. Το αρθ. 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α')
1.19. Το Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.α.»
i. 1.20. Ν.4254/2014(Φ.Ε.Κ. 85Α/07-04-2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής Οικονομίας
στα πλαίσια του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.
1.21. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/ 8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
Οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπ. Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 157 – Εγγυήσεις)
1.22. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/19-3-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Άρθρο 37 – Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων )
1.23. Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων » (Άρθρο 5)
1.24. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την
Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
1.25. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α΄) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», συμπληρωματικά στο
ΠΔ60/07 και κατά το μέρος που δεν αντίκειται στον Ν.4155/2013
1.26. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.».
2. Τις αποφάσεις :
2.1. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)»
2.2. Την με αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 (ΦΕΚ 1590/Β΄) Απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας & Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες ».
2.3. Την με αριθμ. 20977/23.08.2007 (ΦΕΚ 1673/Β΄) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας « Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3414/2005».
2.4. Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
2.5. Την Υ.Α. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
2.6. Την υπ. αριθ. 116/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:
i. εγκρίνει την διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης 214.020,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α. 30-7135.052 και
ii. εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 29/2016
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου.
2.7. Την υπ. Αριθ. 1/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού, έτους 2016
3. Τα έγγραφα
3.1. Την υπ' αριθ. 29/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ
ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Το είδος,
η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού, τα στοιχεία και
δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια
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οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη και στα
λοιπά τεύχη αυτής.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Το είδος που θα προμηθευτεί ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σύμφωνα και με την
ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
213/08, αναλύεται παρακάτω :
Προμήθεια και τοποθέτηση βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους
κοινής χρήσης (C.P.V. :44613700-7 Βυθιζόμενοι Κάδοι Απορριμμάτων), σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης. Τα συστήματα θα τοποθετηθούν στις παρακάτω περιοχές:
1)
2)
3)
Στην προμήθεια περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες για την ορθή τοποθέτηση των συστημάτων,
όπως οι εκσκαφές των τάφρων, ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης των
πλακοστρώσεων, οι κάδοι 1100lt, καθώς και όλες οι δοκιμές για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του
συστήματος.
ΑΡΘΡΟ 2ο
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, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών,
από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία θα επαναληφθεί ξανά στο Δημαρχιακό
Κατάστημα της Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα
που θα προκύπτει από νέα περιληπτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου.
Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί και πάλι άγονος τότε θα διενεργηθεί
απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο πάλι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
ΕΣΗΔΗΣ με την κατάθεση, α) Οικονομικής Προσφοράς και β) όλων των δικαιολογητικών και των
τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται εκτός της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

2.1 Τόπος – Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

20-4-2016

22-4-2016

ΤΡΙΤΗ 17-5-2016
ΩΡΑ 10:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
* Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην
επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης.
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.)»
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2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
2.2.1 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
ii.Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
iii.
iv.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
v.Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2.2.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ο

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόμενη από τον Δήμο δαπάνη για την προμήθεια όπως αναφέρεται στη μελέτη και
σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των:
214,020,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
Το ως άνω ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς από τους
Διαγωνιζόμενους.
Προσφορές για ποσά που υπερβαίνουν το ανωτέρω ανώτατο όριο δεν θα γίνουν δεκτές.
Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους του Δήμου Βάρης-ΒούλαςΒουλιαγμένης με κωδικό εξόδου Κ.Α. 30-7135.052 “Προμήθεια Βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης
διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης” ποσού 214.020,00€.
ο

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειράν
ισχύος είναι:
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1.
2.
3.
4.

Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
Η Οικονομική Προσφορά.
Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Προϋπολογισμός.

Ορισμοί
4.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :
Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ο
οποίος διακηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο οποίος θα
υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας.
Εργοδότης / Κύριος της προμήθειας / Υπηρεσία : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Φορέας της προμήθειας : Ο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προϊσταμένη Αρχή : Η Οικονομική Επιτροπή του ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ. Η
Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται αιτιολογημένα επί τυχόν προσφυγών
που θα ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας
Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού και επίσης αρμόδια για την κατακύρωση του
διαγωνισμού.
ΤΙΤΛΟΣ:
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΌΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΆΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΗΣ
ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ ΣΕ ΚΆΔΟΥΣ ΚΟΙΝΉΣ ΧΡΉΣΗΣ»
Διακήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα τεύχη του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους
διαγωνιζόμενους/ συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την
περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο
Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.
Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών
συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του ΔΗΜΟΥ.
Επιτροπή παραλαβής: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών
από τον ανάδοχο.
Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα
προσώπων που συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη
Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην
περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον
νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης
προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α
ΠΔ60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν υποβληθεί
από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την διακήρυξη, για την
συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού.
Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για
την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα
συμβατικά τεύχη και στοιχεία.
Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η επιλογή του Αναδόχου
για την υλοποίηση της προμήθειας και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο.
Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την
υλοποίηση της προμήθειας, η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υ λοποίηση της διακηρυσσόμενης προμήθειας.
Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του
αναδόχου τιμή (συμπ/νου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια και η οποία αναφέρεται
στην σύμβαση.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα
διακήρυξη τις σχετικές μελέτες και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
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Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες
Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες, υπογράφονται ψηφιακά από τους συμμετέχοντες και δεν
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ΄αριθμ. 116/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, και παρατίθενται αναλυτικά
στο παράρτημα Β’ της διακήρυξης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια
ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:
(Α) Έλληνες Προμηθευτές
(Β) Αλλοδαποί Προμηθευτές
(Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
(Δ) Συνεταιρισμοί
(Ε) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
ο

ΑΡΘΡΟ 7
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 45 οδηγίας 2004/18/ΕΚ)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων όταν:
7.1. Εις βάρος του υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος, για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305).
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την προσωπική
κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει
τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των
προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε
άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα
αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο
υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως,
των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.
7.2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις
της χώρας εγκατάστασής του.
7.3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
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7.4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας, όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του.
7.5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή
σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο
διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
7.6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού
δικαίου.
7.7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών,
σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του, όσο και του ελληνικού δικαίου.
7.8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν
από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, για έναν μόνο
συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό.
ο

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]
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.
8.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 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 του υποψηφίου αναδόχου 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 7 της
Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
συμμετέχοντος.
Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν
προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί
από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014)
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν.4281/14 και την παράγραφο
1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 10 της παρούσας διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν ΟΛΕΣ τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
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4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία θα αναφέρει όλους
ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
6. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 7 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/93 εφόσον οι προμηθευτές
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους.
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

Φυσικά πρόσωπα.

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε. όπως αναφέρονται στο
τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης, τελευταίο πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ) και το οποίο οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
8. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν
την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε ανάλογη κατάσταση
που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.
Συγκεκριμένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης,
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νομικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.
9. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα :
ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:
α. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
β. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
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γ. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
δ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).
11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι:
i. έλαβαν γνώση της υπ.αρ. 29/2016 μελέτης ,των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με
αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ii. έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών.
iii. Ότι οι προσφορές τους ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών και για τυχόν παράταση τεσσάρων (4) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου,
όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, ή απόσπασμα του
καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού
προσώπου.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν, όλα τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη
χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση.

Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
μορφή αρχείου .pdf.
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται από
τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις)
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την
ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
τότε οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία
Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).

Τεχνική Προσφορά
Υποβάλλεται η Τεχνική Προσφορά και τα συνοδευτικά στοιχεία αυτής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης 29/2016.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
συμμετέχοντος.
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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 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 οι 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.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), δηλώσεις, οι πιστοποιήσεις του
προσφερόμενου είδους και του κατασκευαστή (CE, ISO), 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, ότι οι πιστοποιήσεις ευρίσκονται εν ισχύ κλπ.
Τα ανωτέρω στοιχεία της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια) επειδή είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένα είτε από την κατασκευάστρια είτε από τον οικονομικό φορέα εξαιρούνται από
την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών
από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους σε μορφή αρχείου .pdf.

Η Τεχνική Προσφορά, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των ζητουμένων ειδών.
Έτσι μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχονται τεχνικές περιγραφές, φύλλα συμμόρφωσης, prospectus
και τεχνικά φυλλάδια των εργοστασίων κατασκευής, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, δηλώσεις και γενικά
όλα τα στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση του προσφερόμενου εξοπλισμού. Εμφάνιση
οποιασδήποτε τιμής (πχ ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο
της τεχνικής προσφοράς, οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.
Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που
απαιτείται στο εδώ άρθρο.
Θα περιέχονται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
1) Ευρετήριο
Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει στην αρχή του (υπο)φακέλου της τεχνικής προσφοράς, πίνακα
ελέγχου περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του (υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς
2) Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική
τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

δομή,

τους

3) Τεχνική περιγραφή
Ο διαγωνιζόμενος θα περιλάβει πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» των προσφερόμενων ειδών
στην Ελληνική.
4) Prospectus, Τεχνικά Φυλλάδια
Ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει, τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και
εγχειρίδια χρήσεως, πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης διαθέτει που
αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερομένου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την
αρμόδια επιτροπή (Άρθρο 9 & παρ. 9.1, 9.2).

Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν
προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί
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από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014), Εξαιρούνται τα
prospectus και τα τεχνικά φυλλάδια που υποβάλλονται στη προσφορά. Εξαιρούνται τα prospectus και
τα τεχνικά φυλλάδια

8.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς»
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 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.
Επισημαίνεται ότι την ανωτέρω Οικονομική Προσφορά που έχει υποβληθεί με την ηλεκτρονική
προσφορά υποχρεωτικά οφείλουν οι υποψήφιοι επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν
στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης)
σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή σε
ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» εντός του κυρίως
φακέλου προσφοράς
Μαζί με την Οικονομική Προσφορά, υποβάλλεται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου
τύπου.pdf και προσκομίζεται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, για το Προσφερόμενο Είδος, με
βάση το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ όπου θα υπάρχει συνημμένα στο σύστημα του
ΕΣΗΔΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9

ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού
τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται η πλήρη
εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα κατασκευής και
το Έτος κατασκευής του.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία θα δηλώνεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοστασίου, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και κατασκευαστής του
ζητούμενου είδους, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
9.1 Πιστοποιητικά Τεχνικής Προσφοράς
9.1.1 Πιστοποιητικό της εταιρείας κατασκευής του συστήματος, από διαπιστευμένο φορέα, σε ότι
αφορά το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, στο Σύστημα Διαχείρισης
Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά ISO 14001:2004 και στο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
κατά QHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008.
9.1.2 Πιστοποιητικό του προσφέροντος εφόσον δεν είναι κατασκευαστής του συστήματος, από
διαπιστευμένο φορέα, σε ότι αφορά το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008, στο
Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά ISO 14001:2004 και στο Σύστημα Διαχείρισης
Υγείας και Ασφάλειας κατά QHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ1801:2008. και επιπλέον στην εμπορία και στη
συντήρηση (service) του υπό προμήθεια είδους.
9.1.3 Πιστοποιητικό CE ολοκληρωμένου μηχανισμού, Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ, Τεχνικές
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Αναφορές, Αναφορές Επιθεώρησης από αναγνωρισμένο φορέα επικυρωμένο και μεταφρασμένο
επίσημα όπως ακριβώς προβλέπει η κοινοτική οδηγία και αποδεικνύουν την παραγωγική διαδικασία
του συστήματος 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010
ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10.
9.1.4 Συμφωνητικό Αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος επίσημα μεταφρασμένο και
θεωρημένο από επίσημη αρχή, μεταξύ του κατασκευαστικού οίκου και του προσφέροντος, εφόσον ο
προσφέρων δεν είναι κατασκευαστής του συστήματος, στο οποίο να διακρίνεται η επαρκή εμπειρία
στην τοποθέτηση και στη συντήρηση (service) συστημάτων βυθιζόμενων και επίγειων ρομποτικών
συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης του κατασκευαστικού οίκου του μηχανισμού.
9.1.5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία θα δηλώνεται από
τον νόμιμο εκπρόσωπο του εργοστασίου, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και κατασκευαστής του
ζητούμενου είδους, η ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 20 έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών
και την προσκόμιση αυτών εντός τεσσάρων (4) ωρών από την ζήτησή τους.
9.1.6 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι η
ανάδοχος εταιρεία θα πραγματοποιήσει την εκσκαφή, θα παραδώσει και θα τοποθετήσει τους εν λόγω
μηχανισμούς έτοιμους προς λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των κάδων, θα αποκαταστήσει την
θέση στη προτέρα κατάσταση, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου. Η τοποθέτηση των
μηχανισμών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 12 ώρες, ώστε να αποφευχθούν όποια κυκλοφοριακά
προβλήματα.
9.1.7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται :
1. ο χρόνος παράδοσης, (άρθρο 19 διακήρυξης)
2. το χρονικό διάστημα της εγγύησης, (άρθρο 20 διακήρυξης)
3. ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη. (άρθρο 20 διακήρυξης)
9.1.8 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι
αναλαμβάνει :
 την επίδειξη του μηχανήματος μετά την τοποθέτησή του,
 την εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χειρίζεται
 την παράδοση βιβλίου οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το ενιαίο σύστημα βύθισης, πλαισίου,
μηχανισμών συμπίεσης, αποθήκευσης, χρήση πολιτών, χρήση υπαλλήλων του δήμου, του
μηχανισμού.
 κατά τη διάρκεια της σύμβασης,τη παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας χρήσης του
συστήματος.
9.1.9 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνονται και
αναλύονται όλα τα συστήματα ασφαλείας του μηχανισμού υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή και
από έναν Μηχανολόγο Μηχανικό της εταιρείας κατασκευής.
9.1.10 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα αναγράφεται ότι υποχρεούται εάν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή
διαγωνισμού, είτε να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης σύστημα όμοιας κατασκευής
το οποίο και θα παραμείνει τουλάχιστον (7) μέρες στον φορέα εν λειτουργία, είτε με έξοδά του να
μεταφέρει δύο μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής
και το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία προκειμένου η επιτροπή να αποφασίσει την συνέχιση του
διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα”.
9.2 Άλλα Δικαιολογητικά – Τεχνικά Στοιχεία Αξιολόγησης
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, πρέπει να υποβληθούν
επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
9.2.1 Τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή την αγγλική (Καθαρή
χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, μικτό βάρος μηχανισμού, κλπ.).
9.2.2 Πλήρη στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα ή την αγγλική, του εργοστασίου κατασκευής των επί
μέρους μερών της κατασκευής (prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών.
9.2.3 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων
του (κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λ.π.)
9.2.4 Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική.
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9.2.5 Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις
του. (Καταθ. Σχεδίου)
9.2.6 Σχέδια ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα στον κάδο. (Καταθ. Σχεδίου)
9.2.7 Έγγραφα (πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ή παραστατικά) που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και
το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων.
9.2.8 Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα.
9.2.9 Κατάλογο ανταλλακτικών που απαιτούνται σε διετή λειτουργία του συστήματος.
9.2.10 Απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης (Εταιρείας Κατασκευής), δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που
αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το
υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
Από το ανωτέρω και ιδιαιτέρως από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας Κατασκευής, θα
αποδεικνύεται ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, που αφορά το υπό
προμήθεια είδος, θα είναι τουλάχιστον ίσος με το τριάντα τοις εκατό (30%), του προϋπολογισμού της
προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ).
9.2.11 Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για εγκαταστάσεις ομοίων συστημάτων, που θα βεβαιώνουν
τις τεχνικές προδιαγραφές όπως προδιαγράφονται στα ανωτέρω άρθρα. (Της Εταιρείας Κατασκευής)
9.2.12 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.(Της Εταιρείας
Κατασκευής)
9.2.13 Καταστάσεις προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή (Του
προσφέροντος και της Εταιρείας Κατασκευής).
Επεξηγήσεις για τις Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986:
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε
μέλος που συμμετέχει στην ένωση
Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.
Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά και Πιστοποιητικά του άρθρου 9 υποβάλλονται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα
υπογράφονται από τον ίδιο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνες Δηλώσεις)
εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους σε μορφή αρχείου
.pdf.
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), δηλώσεις, οι πιστοποιήσεις του
προσφερόμενου είδους και του κατασκευαστή (CE, ISO), 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, ότι οι πιστοποιήσεις ευρίσκονται εν ισχύ κλπ.
Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως
μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια
δημόσια αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014).Εξαιρούνται τα prospectus και τα τεχνικά φυλλάδια που
υποβάλλονται στη προσφορά. Εξαιρούνται τα prospectus και τα τεχνικά φυλλάδια που υποβάλλονται στη
προσφορά.
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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.
ΑΡΘΡΟ 10

ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
10.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό υπέρ του Δήμου Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης το αντίστοιχο χρηματικό ποσό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
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.
10.2 Περιεχόμενο Εγγύησης
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:

1.
Την ημερομηνία έκδοσης.
2.
Τον εκδότη.
3.
Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται.
4.
Τον αριθμό της εγγύησης.
5.
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6.
Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
7.
Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής).
8.
'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9.
'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δήμου 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.
10.
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
11.
'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.

10.3 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι:
3.480,00 € για το σύνολο της προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.
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Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
10.4 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% της συνολικής
συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής να είναι κατά τρείς (3) μήνες
μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο εγγύησης διατήρησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ και όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσω της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12 (290/2015 Απόφαση
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) (Παράρτημα Δ & Ε)
10.5 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 11

ο

ΓΛΩΣΣΑ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής καθώς και κάθε έγγραφο
της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική
μετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται
στην Ελληνική.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει
εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο του ζητούμενου
συστήματος.
ΑΡΘΡΟ 12

ο

ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
- Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε
ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 13

ο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και υποβολή αυτών επιφέρει τον αποκλεισμό του
υποψηφίου αναδόχου.

19

ΑΔΑ: ΨΘΚΦΩΨΖ-1ΓΟ
ΑΡΘΡΟ 14

ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)
φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» .
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή
την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων),
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα
αυτή είναι αργία,οΔιαγωνισμόςαναβάλλεταιγιατηνπρώτηεπόμενηεργάσιμηημέρακαι τηνίδιαώρα.
ΑΡΘΡΟ 15

ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο τέσσερις (4) μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός
εάν συμφωνεί ο μειοδότης για τη συνέχιση του διαγωνισμού, αποδεχόμενος την εκ νέου παράταση
ισχύος της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 16

ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών .
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
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• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στα Παραρτήματα της
παρούσας Διακήρυξης (Τεχνικές Προδιαγραφές, Κριτήρια Αξιολόγησης, Βαθμολογία, Πίνακας
Συμμόρφωσης).

Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης,
η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση
της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν :
α. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων
β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για
την προμήθεια των προϊόντων
γ. την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνει ο προσφέρων
δ. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης
κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι' αυτόν
το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν
είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν
λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά
υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.
Επιπλέον στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη:
α. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται
β. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτεται
γ. Δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις και
δ. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς δεν εμποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισμού και την
κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού εφόσον κρίνεται ότι αυτή από πλευράς τεχνικών
προδιαγραφών και οικονομικής προσφοράς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και
συμφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 455/2006).
Απόρριψη προσφορών
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που :
1.
Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και
αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
2.
Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή
πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
3.
Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας.
4.
Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων της παρούσας
διακήρυξης.
5.
Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής και δε
συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό.
6.
Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε
στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της
Οικονομικής Προσφοράς.
7.
Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην
αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του οριζόμενου χρόνου.
8.
Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς
τούτο.
9.
Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα.
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10. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισμού μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην
παρούσα.
11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού ουσιώδεις
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή
δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.
12. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
13. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που
βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος
σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες διατάξεις.
14. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα
έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
15. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της
παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους,
16. Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές:
Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει με περισσότερες από μια
προσφορές για το ίδιο είδος. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη
κοινοπραξίας ή ένωσης με παραπάνω από μία προσφορές για το ίδιο είδος, αποκλείονται από τον
διαγωνισμό. Ο αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία
συμμετέχουν για το ίδιο είδος προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κριτήριο κατακύρωσης για την κατακύρωση της προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά, στο
σύνολο της προμήθειας.
Λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
- Η τιμή.
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα 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 ή διατήρησης.
- Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
-Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα.
- Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
- Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
- Η σχέση κόστους - αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια
υλικών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
- Κάθε άλλο στοιχείο, κατά την κρίση του φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα υλικά.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της
πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον
συμφέρουσα. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το
αυτό αποτέλεσμα. 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 και με βάση την διαδικασία που αναφέρεται στο Παράρτημα Ζ και Η της παρούσης.
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου η οποία διατηρεί το
δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη.
Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού,
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

οι

υποψήφιοι

Ανάδοχοι

δεν

θα

έχουν
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ΑΡΘΡΟ 18

ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 )
“Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Εργων,
Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( .Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης << περί
ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19

ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας
μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την ειδοποίηση του σε τόπο και χρόνο που θα
υποδεικνύονται από την Υπεύθυνη για την διαχείριση της Σύμβασης Υπηρεσία.
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από
εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Προσφορές που ορίζουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται από
τον ΔΗΜΟ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα συστήματα συνοδευόμενα από ότι απαιτείται από
την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.
Σε περίπτωση που το σύστημα φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων,
κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
33 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 20

ο

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει
εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 μηνών, το οποίο
αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση του Δήμου, να αποκαταστήσει με τρόπο οριστικό το ελάττωμα, εντός τακτού χρονικού
διαστήματος, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την Υπηρεσία του Δήμου, και το οποίο δεν
μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των τεσσάρων (4) ωρών, από την έγγραφη ειδοποίηση του.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος δεν αποκαταστήσει
οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά τη λειτουργία του μετά την
αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές δυσχέρειες, κατά την
κρίση του μπορεί:
α) Να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα που αποκαταστάθηκε, για όσο
διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική αποκατάσταση του ελαττώματος, με μέγιστο όριο το
έτος, από την ημέρα της επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την πιο πάνω
παράταση της εγγύησης.
β) Να κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας τον ανάδοχο, στην περίπτωση που το ελάττωμα (ή
ελαττώματα) αποδειχθούν μη αποκαταστάσιμα και ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο άρθρο 35 του
ΕΚΠΟΤΑ

ΑΡΘΡΟ 21ο
21.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της
κατακύρωσης, μετά την έγκριση της Απόφασης κατακύρωσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Η ανακοίνωση αυτή αποστέλλεται στον επιλεχθέντα ανάδοχο αφού τηρηθούν τα χρονικά όρια που
προβλέπονται από το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 περί προσβολής αποφάσεων συλλογικών
οργάνων όπως ισχύει.
Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α) Το ή τα προς προμήθεια είδη.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία
της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό
του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον
αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με
άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας
της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει
από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως διαμορφούμενου αναλόγως.
21.2 Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής
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σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15)
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Εφόσον, η σύμβαση
υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί
να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν
καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.
Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη
συμφερότερη προσφορά και ακολουθείται, αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία ανακοίνωσης κατακύρωσης
της παρούσας διακήρυξης. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που
προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη σύμβαση.

21.3 Σύμβαση
Η σύμβαση της προμήθειας θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και για έξι (6)
μήνες.
Τυχόν παράτασή της γίνεται δεκτή μετά από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου μετά όμως την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία με βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από
τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών
που την συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα εξής :
-

Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.

-

Τα συμβαλλόμενα μέρη.

-

Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.

-

Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.

-

Την συμφωνηθείσα τιμή.

-

Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

-

Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.

-

Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

-

Τον τρόπο παραλαβής.

-

Τον τρόπο πληρωμής.
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-

Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

-

Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

-

Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δήμο από τον Δήμαρχο. Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από
γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α)

Έχει παραδοθεί το μηχάνημα.

β)

Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) το μηχάνημα που παραδόθηκε.

γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.

( Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου)
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 της Κ.Υ.Α. 11389/93 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α».
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
21.4 Ανωτέρα βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την
επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
1.
Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του
εργοστασίου του προμηθευτή
2.
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή
3.
Πλημμύρα
4.
Σεισμός
5.
Πόλεμος
6.
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών
7.
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
8.
Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός
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που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τ α περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα
αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 22

ο

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σημειώνεται ότι ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών
που αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν
μικρότερες κατά την εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας.
Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας μπορεί να μειωθεί κατά την ανάθεση της
παραγγελίας μέχρι ποσοστού 50% του συνόλου αυτής, χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του
αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

ΑΡΘΡΟ 23ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή μετά την παραλαβή της προμήθειας και
έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα
νόμιμα δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» σχετικά με «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 24

ο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.

(Λήψη πληροφοριών-Λήψη Τευχών διαγωνισμού)
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα
Προμηθειών, της Δ/νσης Οικονομικών, του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης , Δ/νση: Λεωφ.
Κωνσταντίνου Καραμανλή , αρ. 18, Τ. Κ. 16673, αρμόδιος υπάλληλος : Ασημακόπουλος Άγγελος ,
τηλ. 213 2019955 , 213 2020131, Fax. 213 2020059, e-mail: promithies@vvv.gov.gr.
Ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην
διεύθυνση: http://www.vvv.gov.gr/ και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό
συστήματος 22894
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ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 11389/93
Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν. 3548/07, σε δύο (2) ημερήσιες – οικονομικές εφημερίδες και
σε δύο (2) τοπικές εβδομαδιαίες.
Επίσης η περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης – Βούλας Βουλιαγμένης, με πρακτικό τοιχοκόλλησης και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο.
Πλήρες τεύχος της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης http://www.vvv.gov.gr, όπου θα παρέχεται
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και
επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.
3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με
την ολοκλήρωση της διαδικασία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Η προϋπολογιζόμενη από τον Δήμο δαπάνη για την προμήθεια
ανέρχεται στο ποσό των 214.020,00€ συνολικό ποσό συμπ/νου
του Φ.Π.Α 23%

Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από Ίδιους πόρους
του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης με κωδικό εξόδου Κ.Α.
30-7135.052 “Προμήθεια Βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης
διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης” ποσού
214.020,00€.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1)
2)
3)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το κάθε σύστημα βυθιζόμενου κάδου θα φέρει κατάλληλου τύπου κατασκευή, όπως αυτή
προδιαγράφεται στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθεί για αποκομιδή απορριμμάτων.
Θα ακολουθεί την οδηγία της ΕΕ 2006/42. (Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ)
Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ)
θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα με ποινή ακυρότητας, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν
προτίμηση ή επιθυμία.
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ
Α.1 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το εξωτερικό πλαίσιο περίβλημα πρέπει να είναι καινούριο, στιβαρής κατασκευής και να μην
καταπονείται από ενδεχόμενες πιέσεις του όγκου των τοιχωμάτων.
Όλο το σύστημα να είναι υδατοστεγές για να μην παίρνει νερά ειδικά στην περίπτωση δυνατών
βροχοπτώσεων.
Να είναι με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων μέσα σε κοινό κάδο 1100 lit.
Η φόρτιση των αξόνων ανύψωσης συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανισμών της κατασκευής δεν
επιτρέπεται να είναι ανώτερη της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτισης κατ' άξονα και συνολικά για το
πλαίσιο.
Η σχέση της κατανομής του μέγιστου ολικού φορτίου δεν θα διαφέρει από την επιτρεπόμενη σχέση,
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του μηχανισμού.
Α.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η πηγή ενέργειας πρέπει να είναι ηλεκτροκινητήρας μονοφασικός, η ονομαστική ισχύς θα είναι
κατάλληλη ώστε να υπερκαλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκευής.
Πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Η ισχύς του θα είναι τέτοια πού θα εξασφαλίζει ανάβαση με πλήρες φορτίο και με υπέρβαση φορτίου
τουλάχιστον κατά 30%.
Α.3 ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Η θέση πλοήγησης πρέπει να βρίσκεται δίπλα από την περίμετρο του καπακιού, να είναι ίσα με την
επιφάνεια της γης, υδατοστεγούς κατασκευής, για τον πλήρη έλεγχο της περιμέτρου του συστήματος
από τους χειριστές, για αποφυγή ατυχημάτων.
Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του κεντρικού συστήματος.
Να ανταποκρίνεται με τα απαραίτητα έγγραφα στις απαιτήσεις ασφάλειας της Ε.Ε.
Α.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Όλο το σύστημα θα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230 V και θα μετατρέπεται σε
24 ή 12V DC για τις λειτουργίες των κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά και ηχητικά σήματα.
Το σύστημα θα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού, καλυμμένο από την
υπερκατασκευή και θα φέρουν μεταλλικό προστατευτικό περίβλημα και να είναι εφοδιασμένο με όλα
τα απαραίτητα στοιχεία αυτοματισμού έτσι ώστε να είναι εύχρηστο και ασφαλές στους πολίτες και στα
συνεργεία καθαρισμού.
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η κατασκευή πρέπει να είναι καινούρια και να ανταποκρίνεται στην απαίτηση της εναπόθεσης
απορριμμάτων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη συνέχεια.
Β.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)
Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να είναι ολόσωμο υδατοστεγές, συνολικής χωρητικότητας πάνω από
5m3 και μέχρι 7m3.
Να έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές κούμπωμα έτσι ώστε σε περίπτωση έντονων
βροχοπτώσεων να μην πλημμυρίζει ο χώρος των μηχανισμών και των κάδων.
Οι διαστάσεις της δεξαμενής να είναι ανάλογες του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, ώστε τα κατά
άξονα βάρη να είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του.
Η δομή των υλικών της δεξαμενής να είναι αντιδιαβρωτικού τύπου τόσο για γλυκά όσο και για αλμυρά
νερά.
Η κατασκευή του συστήματος δεν θα συνδέεται με το αποχετευτικό σύστημα της πόλης και στην όλη
κατασκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τσιμέντα η αλλά παρεμφερή υλικά.
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Β.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής να είναι κοινό γαλβανιζέ ή ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα πάχους
τεσσάρων (4) χιλιοστών τουλάχιστον με νευρώσεις ικανές να αντέξουν την πίεση της περιμέτρου των
ενδεχομένων καταπτώσεων και η σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με ηλεκτροσυγκόλληση
για υδατοστεγή κατασκευή.
Β.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και να
διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου.
Το πλαίσιο θα στερεωθεί με κατάλληλο και ασφαλή τεχνικό τρόπο και ανάλογα με την κλίση του
δαπέδου που θα ορίσει η υπηρεσία να τοποθετηθεί.
Γ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Γ.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ
Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας επίγειος δέκτης
απορριμμάτων ανοξείδωτος κυκλικής μορφής, με διάμετρο περίπου 700mm για σύμμεικτα
απορρίμματα και έναν δεύτερο επίγειο δέκτη ανοξείδωτο παραλληλογράμμου μορφής για τα
απορρίμματα ανακύκλωσης.
Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα για τον κάθε επίγειο δέκτη,
με ενημέρωση φωνητική και οπτική για τον πολίτη για το είδος των απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε
δέκτης σε δυο τουλάχιστον γλώσσες.
Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί αυτόματα,
θα κλείνει με ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο βάρος του, με πλήρη
ασφάλεια για τους πολίτες.
Το κάθε πτυσσόμενο πλαίσιο θα φέρει δυο (2) θέσεις κάδων απορριμμάτων 1100 lit κοινής χρήσης
των ΟΤΑ και όμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα, για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου να τους χειρίζεται με τον υπάρχοντα στόλο.
Κατά τη διαδικασία της συμπίεσης, να έχει την δυνατότητα, ανάλογα με το ειδικό βάρος των
απορριμμάτων, να αυξάνεται η χωρητικότητα στον μεν κάδο με τα σύμμεικτα να φτάνει μέχρι περίπου
το δεκαπλάσιο, στον δε κάδο με τα ανακυκλώσιμα να έχει τη δυνατότητα να φτάνει μέχρι περίπου το
τριακονταπλάσιο, σε αντιστοιχία με τα ασυμπίεστα υλικά.
Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικούς προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένοι στο βοηθητικό
πλαίσιο της κατασκευής και με ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την μετακίνησή τους.
Γ.2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Η κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό κύκλωμα, που θα
αποτελείται κυρίως από :
α)
αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης
β)
ανάλογης παροχής βαλβίδα διεύθυνσης ροής (χειριστήριο )
γ)
ανακουφιστική βαλβίδα για υπερφόρτωση
δ)
ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή.
Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με ρομποτική
λειτουργία σύστημα ρίψης απορριμμάτων.
Γ.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ
Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2) υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που θα πιέζουν τα
απορρίμματα μέσα σε κάδους των 1100lit, σε όλο το πλάτος και μήκος του εσωτερικού περιγράμματος
του κάδου. Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα με
τις απαιτήσεις του Δήμου και το είδος των απορριμμάτων.
Επίσης με το σύστημα διαβαθμισμένης συμπίεσης να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το ποσοστό
πληρότητας του κάθε κάδου ώστε να γίνεται η αποκομιδή όταν χρειάζεται.
Να διαθέτει αυτόματο υδραυλικό σύστημα σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων.
Γ.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
Το σύστημα αυτόματης υδραυλικής συγκράτησης-αντιστάθμισης φορτίου του κάδου να λειτουργεί
αυτόματα με την εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο σύστημα και να μπορεί να δέχεται όλες τις
πιέσεις των απορριμμάτων της κάθε πρέσας για να μην προκαλείται ζημιά στους υφισταμένους
κάδους.
Γ.5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Τα όργανα ελέγχου και λειτουργίας του συστήματος να είναι εργονομικά διευθετημένα και να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:


Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να ελέγχονται ηλεκροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων
βαλβίδων καταμερισμού.

Να υπάρχουν πλήρη χειριστήρια των μηχανισμών συμπίεσης, ένα σε σταθερή βάση και ένα
δίπλα ακριβώς στο εξωτερικό καπάκι, για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και παρακολούθηση του
συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην ουδέτερη θέση .

Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του δευτέρου.

Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την
κατάβαση των μηχανισμών σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων.

Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι
αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να καθίσταται
αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.

Να υπάρχει σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας του συστήματος
όταν φθάσει στα μέγιστα όρια του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον σκοπό αυτό να διαθέτουν
σύστημα αυτόματης επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να ελέγχεται μέσω καταλλήλων ηλεκτρικών
διακοπτών προσέγγισης.

Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και κατάβασης του
συστήματος.

Στο κεντρικό χειριστήριο χρήσης από χειριστές της υπηρεσίας να υπάρχει:
α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και
κατάβασης, αυτόματα και ανεξάρτητα με την διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την τελική
του θέση ηρεμίας για να γίνεται υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός έλεγχος από τον χειριστή
του συστήματος για αποφυγή ατυχήματος.
β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το κατέβασμα όλου
του συστήματος των μηχανισμών.
γ. Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση
των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.
9. Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης: Ο μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό σύστημα
αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας και διάγνωσης του συστήματος βραχιόνων και να παρέχει τις
ακόλουθες δυνατότητες:
12. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
13. Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών.
14. Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας.
15. Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας.
16. Μνήμη λειτουργίας του συστήματος.
17. Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.
18. Ενδεικτικό μάζας απορριμμάτων.
19. Ενδ. λυχνία εμπλοκής της υδραυλικής αντλίας συστήματος.
20. Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας.
21. Χειριστήρια σειρήνας.
Γ.6 ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη ρομποτική λειτουργία η οποία θα ενεργοποιείται με το
πάτημα ενός ποδομπουτόν για την ρίψη των απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και θα
απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο.
Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των κινήσεων PLC.
Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα λήψης στοιχείων, από τον κάθε μηχανισμό πχ ώρες λειτουργίας,
ρίψης απορριμμάτων ανά μήνα, λειτουργία πρέσας ανά μήνα, άδειασμα κάδου.
Γ.7 ΒΑΦΗ
Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων θα είναι ανοξείδωτες.
Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα συγκράτησης των υποδοχών θα είναι επενδυμένα με υλικό
ψυχρής ανοδύωσης.
Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται. Κατόπιν θα ασταρώνονται και
θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο στρώσεις.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ
ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βυθιζόμενο σύστημα κάθετης
διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους
κοινής χρήσης

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣ.

ΤΕΜ

3

ΤΙΜΗ

ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 23% :
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ :

ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :
Φ.Π.Α. (23%) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :
Στην ανωτέρω τιμή τεμαχίου περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εκσκαφή, τοποθέτηση και
σύνδεση ενός καινούργιου βυθιζόμενου συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους
κοινής χρήσης με χαρακτηριστικά που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές,
συμπεριλαμβανομένων των κάδων 1100lt. Δηλαδή προμήθεια του βυθιζόμενου συστήματος,
μεταφορά, εκσκαφή και τοποθέτηση σε μέρος που θα του υποδείξει ο φορέας, δοκιμές για παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Στην τιμή περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εργασίες (εκσκαφής, ηλεκτρολογικές,
αποκατάστασης των πλακοστρώσεων, οι κάδοι 1100lt, όλες οι δοκιμές για την πλήρη και ομαλή
λειτουργία του συστήματος, εκπαίδευσης προσωπικού, κ.α.) για πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία
του συστήματος.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
1
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).............................
2
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) .........................................
3

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
4
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
5
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
6
Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................
της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της
σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
8
σας μέσα σε ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε
συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν.
4281/2014).
4
ο.π. υποσ. 3.
5
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται
προσφορά.
8
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
9
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά
τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης
(άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
2

34

ΑΔΑ: ΨΘΚΦΩΨΖ-1ΓΟ
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση
ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
11
εκδίδουμε .
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

10

Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
11
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
1
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).................................
2
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ................................
3

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
4
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
5
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,
σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση
6
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
8
σύμβασης )ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε9.
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσημείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία
υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ
118/2007.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο
που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή
μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
2
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΔΟΥ
Α.1. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1.

Το εξωτερικό πλαίσιο, το σύστημα βύθισης,
ανύψωσης, διαβαθμισμένης συμπίεσης και
όλη η κατασκευή του υπό προμήθεια
συστήματος θα πρέπει να είναι απολύτως
καινούρια.

ΝΑΙ

1.2

Το σύστημα να είναι απολύτως υδατοστεγές.

ΝΑΙ

1.3

Να
είναι
με
σύστημα
συμπίεσης
απορριμμάτων σε κοινό κάδο 1100lt

ΝΑΙ

1.4

Κοινοί κάδοι 1100lt μεταλλικοί

ΝΑΙ

1.5

Οι διαστάσεις του συστήματος να είναι οι
μικρότερες δυνατές

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩ
Ν

Α.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2.1

Μονοφασικός Ηλεκτροκινητήρας τροφ. 230V

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΙΣΧΥΟΣ

2.2

Να εξασφαλίζει ανάβαση πλήρες φορτίου και
με υπέρβαση κατά 30%

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΙΣΧΥΟΣ
ΕΞΟΔΟΥ
ΑΝΤΛΙΑΣ

Α.3 ΘΕΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
3.1

Η θέση πλοήγησης θα βρίσκεται δίπλα από
την περίμετρο του καπακιού και θα είναι ίση
με την επιφάνεια της γης.

ΝΑΙ

3.2

Η θέση πλοήγησης, χειρισμού θα είναι
υδατοστεγούς κατασκευής.

ΝΑΙ

3.3

Να έχει βοηθητικό σύστημα εξαγωγής
χειροκίνητο σε περίπτωση βλάβης του
κεντρικού συστήματος.

ΝΑΙ

Α.4 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1

Το σύστημα θα φέρει πλήρη ηλεκτρική
εγκατάσταση φωτισμού, καλυμμένο από την
υπερκατασκευή και θα φέρουν μεταλλικό
προστατευτικό περίβλημα

ΝΑΙ
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4.2

Τροφοδοσία συστήματος υδατοστεγώς με
τάση 230V

230V

4.3

Τάση λειτουργίας του συστήματος, των
κινήσεων με όλα τα προβλεπόμενα φωτιστικά
και ηχητικά σήματα (12V-24V).

12V – 24V
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΤΑΣΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ
ΑΣ

Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Β.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ)
Το εξωτερικό πλαίσιο (δεξαμενή) να είναι
ολόσωμο υδατοστεγές,

ΝΑΙ

5.2

Να είναι συνολικής χωρητικότητας 5m3 - 7m3.

5m3 – 7m3
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΧΩΡΗΤΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ

5.3

Να έχει υδατοστεγείς ραφές και υδατοστεγές
κούμπωμα έτσι ώστε σε περίπτωση έντονων
βροχοπτώσεων να μην πλημμυρίζει ο χώρος
των μηχανισμών και των κάδων.

ΝΑΙ

5.4

Οι διαστάσεις της δεξαμενής να είναι ανάλογες
του τύπου του προσφερόμενου πλαισίου,
ώστε τα κατά άξονα βάρη να είναι εντός των
επιτρεπόμενων ορίων του κατασκευαστή του.

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩ
Ν

5.1

Β.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

6.1

Υλικό κατασκευής Δεξαμενής (γαλβανιζέ ή
ανοξείδωτο χαλυβδοέλασμα)

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΥΛΙΚΟΥ

6.2

Πάχος κατασκευής της δεξαμενής τουλάχιστον
4mm.

>=4mm
ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΑΧΟΥΣ
ΚΑΤ.

6.3

Κατασκευή με νευρώσεις ικανές να αντέξουν
την πίεση της περιμέτρου των ενδεχομένων
καταπτώσεων

ΝΑΙ

6.4

Σύνδεση των χαλυβδοελασμάτων να γίνει με
συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση για υδατοστεγή
κατασκευή.

ΝΑΙ
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Β.3 ΕΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

7.1

Το πλαίσιο θα εδράζεται επάνω σε υλικό που
θα μπορεί να απορροφά τις ταλαντώσεις και
να διαφοροποιείται σχηματικά ανάλογα με το
σχήμα και τις νευρώσεις του πλαισίου.

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΥΛΙΚΟΥ

7.2

Το πλαίσιο θα στερεωθεί
ασφαλή τεχνικό τρόπο.

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΕΡΕΩΣΗ
Σ

με κατάλληλο και

Γ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Γ.1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΙΨΗΣ

8.1

Ο κάθε μηχανισμός θα φέρει δυο επίγειους
δέκτες ανοξείδωτους εκ των οποίων ο ένας
επίγειος δέκτης απορριμμάτων ανοξείδωτος
κυκλικής μορφής, με διάμετρο περίπου
700mm για σύμμεικτα απορρίμματα και έναν
δεύτερο
επίγειο
δέκτη
ανοξείδωτο
παραλληλογράμμου
μορφής
για
τα
απορρίμματα ανακύκλωσης.

ΝΑΙ

8.2

Θα είναι υπεραυτόματης λειτουργίας με
επιδαπέδια μπουτόν ανοξείδωτα για τον κάθε
επίγειο δέκτη, με ενημέρωση φωνητική και
οπτική για τον πολίτη για το είδος των
απορριμμάτων που δέχεται ο κάθε δέκτης σε
δυο τουλάχιστον γλώσσες.

ΝΑΙ

8.3

Μετά την ρίψη των απορριμμάτων το σύστημα
των ανοξείδωτων καπακιών θα λειτουργεί
αυτόματα, θα κλείνει με ηλεκτρουδραυλικό
σύστημα ελεγχόμενης πίεσης και όχι με το ίδιο
βάρος του, με πλήρη ασφάλεια για τους
πολίτες.

ΝΑΙ

8.4

Κατά τη διαδικασία της συμπίεσης, να έχει την
δυνατότητα, ανάλογα με το ειδικό βάρος των
απορριμμάτων, να αυξάνεται η χωρητικότητα
στον μεν κάδο με τα σύμμεικτα να φτάνει
μέχρι περίπου το δεκαπλάσιο, στον δε κάδο
με τα ανακυκλώσιμα να έχει τη δυνατότητα να
φτάνει μέχρι περίπου το τριακονταπλάσιο, σε
αντιστοιχία με τα ασυμπίεστα υλικά.

ΝΑΙ

8.5

Οι κάδοι αυτοί θα στηρίζονται σε μεταλλικές
προβόλους οι οποίες είναι συγκολλημένες στο
βοηθητικό πλαίσιο της κατασκευής και με
ασφαλή στερέωση που δεν θα επιτρέπει την
μετακίνησή τους.

ΝΑΙ
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Γ.2

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

9.1

Η κίνηση στις αντλίες θα δίνεται από τον
δυναμολήπτη του κινητήρα με υδραυλικό
κύκλωμα, που θα αποτελείται κυρίως από :
α)
αντλία λαδιού κατάλληλης απόδοσης
β)
ανάλογης παροχής βαλβίδα
διεύθυνσης ροής (χειριστήριο )
γ)
ανακουφιστική βαλβίδα για
υπερφόρτωση
δ)
ικανής χωρητικότητας ελαιοδεξαμενή.

ΝΑΙ

9.2

Η έναρξη και παύση λειτουργίας της αντλίας
θα γίνεται από το αυτοματοποιημένο με
ρομποτική
λειτουργία
σύστημα
ρίψης
απορριμμάτων.

ΝΑΙ

Γ.3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ

10.1

Το σύστημα θα συμπεριλαμβάνει δυο (2)
υδραυλικές πρέσες αυτόματης ενέργειας που
θα πιέζουν τα απορρίμματα μέσα σε κάδους
των 1100lit, σε όλο το πλάτος και μήκος του
εσωτερικού περιγράμματος του κάδου.

ΝΑΙ

10.2

Η συμπίεση θα είναι διαβαθμισμένη ώστε να
μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί ανάλογα με
τις απαιτήσεις του Δήμου και το είδος των
απορριμμάτων.

ΝΑΙ

10.3

Να μπορεί ο μηχανισμός να υπολογίζει το
ποσοστό πληρότητας του κάθε κάδου ώστε να
γίνεται η αποκομιδή όταν χρειάζεται.

ΝΑΙ

10.4

Να διαθέτει αυτόματο υδραυλικό σύστημα
σύσφιξης και συμπίεσης των απορριμμάτων.

ΝΑΙ

Γ.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ

11.1

Γ.5

12.1

Το
σύστημα
αυτόματης
υδραυλικής
συγκράτησης-αντιστάθμισης
φορτίου
του
κάδου να λειτουργεί αυτόματα με την
εισαγωγή ή την εξαγωγή του κάδου στο
σύστημα και να μπορεί να δέχεται όλες τις
πιέσεις των απορριμμάτων της κάθε πρέσας
για να μην προκαλείται ζημιά στους
υφισταμένους κάδους.

ΝΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού να
ελέγχονται
ηλεκροϋδραυλικά
μέσω
κατάλληλων βαλβίδων καταμερισμού.

ΝΑΙ
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12.2

Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα
αυτόματης επαναφοράς στην ουδέτερη θέση .

ΝΑΙ

12.3

Όταν λειτουργεί το χειριστήριο του ενός
μηχανισμού να αποκλείεται η λειτουργία του
δευτέρου.

ΝΑΙ

12.4

Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι
εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα
επιτρέπουν την κατάβαση των μηχανισμών σε
περίπτωση
βλάβης
των
υδραυλικών
σωληνώσεων.

ΝΑΙ

12.5

Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής
του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς
σε ότι αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του
ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να
καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει
το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν
επικίνδυνη.

ΝΑΙ

12.6

Να
υπάρχει
σύστημα
αυτόματης
επιβράδυνσης και διακοπής της λειτουργίας
του συστήματος όταν φθάσει στα μέγιστα όρια
του και στα όρια ασφαλείας του. Για τον
σκοπό αυτό να διαθέτουν σύστημα αυτόματης
επιβράδυνσης και διακοπής το οποίο να
ελέγχεται μέσω καταλλήλων ηλεκτρικών
διακοπτών προσέγγισης.

ΝΑΙ

12.7

Να υπάρχει αυτόματο προειδοποιητικό
ηχητικό σήμα κινδύνου ανύψωσης και
κατάβασης του συστήματος.

ΝΑΙ

12.8

Στο κεντρικό
χειριστήριο χρήσης από
χειριστές της υπηρεσίας να υπάρχει:
α. Σύστημα ρομποτικής λειτουργίας που να
ακινητοποιεί τον μηχανισμό ανύψωσης και
κατάβασης, αυτόματα και ανεξάρτητα με την
διάθεση του χειριστή, 15 με 20 cm από την
τελική του θέση ηρεμίας για να γίνεται
υποχρεωτικά ένας περιμετρικός τελικός
έλεγχος από τον χειριστή του συστήματος για
αποφυγή ατυχήματος.
β. Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα
ενεργοποιούμενο για το ανέβασμα και το
κατέβασμα όλου του συστήματος των
μηχανισμών.
γ. Να υπάρχουν βαλβίδες ασφάλειας σε όλους
τους
υδραυλικούς
κυλίνδρους
για
ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση
απώλειας υδραυλικού ελαίου.

ΝΑΙ

12.9

Ηλεκτρονικό σύστημα διάγνωσης:
Ο
μηχανισμός να είναι εφοδιασμένος με
ηλεκτρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της
λειτουργίας και διάγνωσης του συστήματος
βραχιόνων και να παρέχει τις ακόλουθες
δυνατότητες:
i. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

ΝΑΙ
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ii. Ανάλυση σφαλμάτων – βλαβών.
iii. Ρύθμιση ταχύτητας λειτουργίας.
iv. Ρυθμίσεις παραμέτρων λειτουργίας.
v. Μνήμη λειτουργίας του συστήματος.
vi. Ενδεικτικό πλήρωσης του κάδου.
vii. Ενδεικτικό μάζας απορριμμάτων.
viii. Ενδ. λυχνία εμπλοκής της υδραυλικής
αντλίας συστήματος.
ix. Ενδ. Λυχνία ύπαρξης ανοιχτής θύρας.
x. Χειριστήρια σειρήνας.
Γ.6

ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

13.1

Όλο το σύστημα να βασίζεται σε αυτόματη
ρομποτική
λειτουργία
η
οποία
θα
ενεργοποιείται
με
το
πάτημα
ενός
ποδομπουτόν
για
την
ρίψη
των
απορριμμάτων του κάθε χρήστη - πολίτη και
θα απενεργοποιείται αφήνοντας το ελεύθερο.

ΝΑΙ

13.2

Όλες οι εντολές και οι αυτοματισμοί θα
λειτουργούν μέσω συστήματος ελέγχου των
κινήσεων PLC και θα υπάρχει δυνατότητα
λήψης στοιχείων πχ ώρες λειτουργίας, ρίψης
απορριμμάτων ανά μήνα, λειτουργία πρέσας
ανά μήνα, άδειασμα κάδου.

ΝΑΙ

Γ.7

ΒΑΦΗ

14.1

Οι υπέργειες υποδοχές ρίψης απορριμμάτων
θα είναι ανοξείδωτες.

ΝΑΙ

14.2

Το κεντρικό καπάκι και όλα τα εξαρτήματα
συγκράτησης των υποδοχών θα είναι
επενδυμένα με υλικό ψυχρής ανοδύωσης.

ΝΑΙ

14.3

Όλα τα εξαρτήματα της κατασκευής πριν από
τη βαφή θα καθαρίζονται. Κατόπιν θα
ασταρώνονται και θα ακολουθεί η βαφή σε
δύο στρώσεις.

ΝΑΙ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ζ'
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.
1.
Η τιμή
2.
Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται
3.
Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές
καθορίζονται στη διακήρυξη
4.
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
5.
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας
6.
Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή
7.
Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
8.
Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον
ενδιαφερόμενο φορέα
9.
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού
10.
Κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με την φύση των υπό προμήθεια υλικών ή και των ιδιαίτερων
αναγκών του φορέα, εφόσον ζητείται από την διακήρυξη.
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 :
(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται τα
στοιχεία όπως των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε προμηθευτή σε σχέση με τις προδιαγραφές της
μελέτης η ποιότητα των υλικών, η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη
χρησιμοποιείται από τον φορέα.
Η ομάδα αυτή έχει συντελεστή βαρύτητας που ορίζεται το ανώτατο 70 βαθμοί.
(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία όπως ο
χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service), η εξυπηρέτηση μετά την
πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
Ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται στο ανώτατο όριο των 30 βαθμών.
Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδος καθορίζεται σε 100 βαθμούς για την περίπτωση που
ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να
φτάσει στο ανώτατο όριο 120 βαθμούς και το κατώτατο 80 βαθμούς για προσφορές που έχουν γίνει
δεκτές.
Η τιμή προσφοράς και η συνολική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανοιγμένη τιμή.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την χαμηλότερη «ανοιγμένη τιμή σύγκρισης»
(λ) δηλαδή τον χαμηλότερο λόγο της Συνολικής τιμής (Οικονομική Προσφορά) προς το άθροισμα
των σταθμισμένων βαθμολογιών.
Άθροισμα σταθμισμένων βαθμολογιών : 0,70 X (βαθμός ομάδας Α’) + 0,30 X (βαθμός ομάδας Β΄)
Η ανοιγμένη προσφορά (λ) είναι:

Οικονομική Προσφορά
Άθρ. σταθμ. βαθμολογιών
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Η'
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ – ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α
:
Τεχνικές Προδιαγραφές, ποιότητα και λειτουργικότητα των προσφερόμενων
μηχανημάτων
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο, σΑ:70%)
ΒΑΘΜΟΛΟΓ
Α/Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1.

2.

3.

4.

Κατασκευαστικά και λειτουργικά στοιχεία του Συστήματος Βυθιζόμενου Κάδου
1 Διαστάσεις συστήματος
2 Ισχύ ηλεκτροκινητήρα
3 Ισχύ εξόδου αντλίας (εξασφάλιση ανάβασης πλήρες φορτίου)
4 Τάση λειτουργίας συστήματος
5 Συστήματα ασφαλείας του μηχανισμού
Στοιχεία της κατασκευής
1 Χωρητικότητα εξωτερικού πλαισίου
2 Διαστάσεις εξωτερικού πλαισίου
3 Υλικό κατασκευής εξωτερικού πλαισίου
4 Πάχος ελάσματος κατασκευής
5 Υλικό έδρασης απορρόφησης ταλαντώσεων
6 Τρόπος στερέωσης πλαισίου
Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά
1 Ομοιογένεια του συστήματος προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται
2 Υλικό επίγειων δεκτών, μορφή αυτών, διαχωρισμός είδους απορριμμάτων.
3 Τρόπος λειτουργίας συστήματος των ανοξείδωτων καπακιών (τρόπος
κλεισίματος, ύπαρξη μπουτόν, ενημέρωση πολίτη, ηχητικό σήμα ανύψωσηςκατάβασης)
Αξιοπιστία του κατασκευαστή
1 Προφίλ της Εταιρείας Κατασκευής (Έτη λειτουργίας, αντικείμενο,
πιστοποιήσεις)
2 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της Εταιρείας Κατασκευής και των
μέσων ελέγχου
3 Απόσπασμα του ισολογισμού της Εταιρείας Κατασκευής (3 έτη)

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων (Βαθμολογία Ομάδας Α), ΒΑ

30

30

20

20

100,00

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α = ΒΑ Χ 0.70
ΟΜΑΔΑ Β : Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη εκ μέρους του προμηθευτή
(Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο, σB: 30%)
Α/Α

1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εγγύηση καλής λειτουργίας (χρονικό διάστημα εγγύησης – εγγυητικής)
1 Χρονικό διάστημα εγγύησης καλής λειτουργίας (48 μήνες)
2 Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη. (4 ώρες)
3 Χρονικό διάστημα εγγυητικής Επιστολής (51 μήνες)
Ανταλλακτικά, συντήρηση, εκπαίδευση προσωπικού, τεχνική υποστήριξη του
προμηθευτή μετά την πώληση (εξειδικευμένο προσωπικό, τρόπος και τόπος
αντιμετώπισης συντήρησης και επισκευών, κλπ.)
1 Επίδειξη του μηχανήματος μετά την τοποθέτησή του
2 Εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χειρίζεται (Ώρες εκπαίδευσης)
3 Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης (για το ενιαίο σύστημα βύθισης, του
πλαισίου, του μηχανισμών συμπίεσης, αποθήκευσης, για τη χρήση από τους

ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

20

30
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3.

4.

πολίτες, για τη χρήση απο τους υπαλλήλους του δήμου, του μηχανισμού).
4 Έτη κάλυψης ανταλλακτικών (20 έτη)
5 Ο χρόνος προσκόμισης ανταλλακτικών από την ζήτησή τους. (4 ώρες)
6 Καταστάσεις προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή
(Του προσφέροντος και της Εταιρείας Κατασκευής)
Χρόνος παράδοσης
1 Ο χρόνος παράδοσης από την ειδοποίησή του (2 μήνες)
2 Ο χρόνος τοποθέτησης των συστημάτων (12 ώρες)
Πωλήσεις ομοίων συστημάτων
1 Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας για εγκαταστάσεις ομοίων συστημάτων (3
βεβαιώσεις)

Άθροισμα βαθμολογίας κριτηρίων (Βαθμολογία Ομάδας Β),

ΒΒ

20

30

100,00

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β = ΒΒ Χ 0.30

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ =
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α + ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑΣ Β

45

