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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

διακηρύττει  την  διενέργεια  συνοπτικού  µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε  σφραγισµένες

προσφορές  για  την  «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ  »  ενδεικτικού

συνολικού  προϋπολογισµού  22.421,68 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σύµφωνα

µε τους παρακάτω όρους  και το τεύχος  της υπ'  αρίθµ.  45/2016  µελέτης.

ΑΡΘΡΟ  1°
Ισ/ύουσες διατάζεις

Η  διεξαγωγή  του  διαγωνισµού,  η  ανάθεση και η  εκτέλεση  της  προµήθειας διέπονται

από τις παρακάτω διατάξεις:

1.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  ( ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010  ) « Νέα Αρχιτεκτονική

της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  Διοίκησης  -  Πρόγραµµα

Καλλικράτης ».

2.  Τον Ν. 3463/2006  « Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων  ».

3.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  2690/1999  «Κύρωση  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας

και άλλες διατάξεις».

4.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  µε  την

υποχρεωτική  ανάρτηση νόµων  και πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών

και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραµµα  Διαύγεια»  και

άλλες  διατάξεις».

5.  Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007  «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του

Δηµοσίου  στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

6.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  «Αρχές  δηµοσιονοµικής  διαχείρισης  και

εποπτεία  (ενσωµάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  -  δηµόσιο  λογιστικό  και

άλλες  διατάξεις».

7.  Τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  (  ΦΕΚ  Α  147/8-8-2016  )  «  Δηµόσιες

Συµβάσεις  Έργων,  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρµογή  στις  Οδηγίες

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  ».

8.  Την  υπ'  αριθµ.  188/2016  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  «  έγκρισης

ανάληψης  υποχρέωσης  και διάθεσης πίστωσης , διενέργειας  της προµήθειας,

του  τρόπου  εκτέλεσης  ,  της  µελέτης  και  καθορισµού  όρων  διακήρυξης  του

συνοπτικού διαγωνισµού »

Σελίδα 2 από 45
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ΑΡΘΡΟ  2°
Όνοµα -  Διεύθυνση της Υπηρεσίας πο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του  διαγωνισµού

αοηΗ  Υπηρεσία  που  θα  συνάψει  τη  σύµβ

προµήθειας είναι  ο Δήµος Ορεστιάδας που έχει  τη·

Κων/νου  11.

Η  διεξαγωγή  του  διαγωνισµού  θα γίνει  στην  πό

συνεδριάσεων  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου,  στο

Κων/νου  11  στις  23/11/2016 ηµέρα  Τετάρτη  και

επίδοσης των προσφορών στην αρµόδια επιτροπή)

ΑΡΘΡΟ  3°
Σύστηµα Διαγωνισµού - Προϋπολογισµός

για  την  εκτέλεση  της  ως  άνω

' έδρα της στην Ορεστιάδα -  Βασ.

η  της  Ορεστιάδας,  στην  αίθουσα

Δηµαρχιακό  Κατάστηµα  οδός Βασ.

ώρα  11:30-12:00  π.µ.  (ώρα λήξης

Η  προµήθεια  των  «  ανταλλακτικών  για

µηχανηµάτων  έργου  »  θα  διεξαχθεί  µε

κατακύρωσης  την  πλέον  συµφέρουσα  από

αποκλειστικά  βάσει της  τιµής.

Ο  προϋπολογισµός  της  συνολικής  δαπάνης

συµπεριλαµβανοµένου  του  Φ.Π.Α.  24%  εκ των

Φ.Π.Α.

Κάθε  προσφορά  θα  συνταχθεί  στην  Ελληνική

απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο  διαγο

Η προµήθεια χρηµατοδοτείται εξ  ολοκλήρου από

βαρύνει τους  Κ.Α.  20.6671  και 30.6671  του

την συντήρηση  οχηµάτων  και

συνοπτικό  διαγωνισµό  και  µε  κριτήριο

οικονοµική  άποψη  προσφορά

ΑΡΘΡΟ  4ο :

Τρόπος λήιι/ης των  εγγράφων του διαγωνισµού και πληροφοριών  της

διακήρυξης

Οι  οικονοµικοί  φορείς  που  επιθυµούν  να  συµµετ

µπορούν  να  λάβουν  γνώση  του  πλήρους  τεύχους

µορφή,  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήµου  Ορ

Σελίδα 3 από 45

συνάπτει τη Σύµβαση

ανέρχεται  στο  ποσό  των  22.421,686

ποίων  το  ποσό  των  4.339,686  µε

'λώσσα,  θα  συνοδεύεται  από  τα

ινισµό.

τακτικά  έσοδα  του  Δήµου και θα

προϋ: ιολογισµού  Οικ. Έτους  2016.

έχουν  στο  συνοπτικό  διαγωνισµό

της  διακήρυξης  σε  ηλεκτρονική

;στιάδας,  στον  δικτυακό  τόπο:
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Πληροφορίες  για το διαγωνισµό  παρέχονται από το Γραφείο  Προµηθειών  ( αρµόδιος

υπάλληλος  Χρήστου  Ιωάννης ), ηµέρες  Δευτέρα  έως και Παρασκευή, και ώρες 08.00

-15.00,  Διεύθυνση  Βασιλέως Κωνσταντίνου 9-11,  Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα.

Τηλέφωνα:  2552350364, 2552350368, 2552350350  Ρ ΑΧ:  2552350399 ,

ε-πιαίΐ: ί .

ΑΡΘΡΟ  5°
Συµµετογή στο  διαγωνισµό

1)  Στο διαγωνισµό  µπορούν να συµµετάσχουν:

α) Ηµεδαπά και Αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα.

β) Ηµεδαπά και Αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα

γ) Ενώσεις  προµηθευτών  που υποβάλλουν  κοινή προσφορά

δ)  Συνεταιρισµοί

ΑΡΘΡΟ 6ο

Δικαιολογητικά συµµετογής

1.  Οι δικαιούµενοι  συµµετοχής  στον  συνοπτικό  διαγωνισµό  υποβάλλουν  µαζί

µε την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού  και τα εξής  δικαιολογητικά:

α)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  (Α'75),  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς

αντικατάσταση των  πιστοποιητικών  που εκδίδουν  δηµόσιες  αρχές ή τρίτα µέρη, όπου

ο  εν  λόγω  οικονοµικός  φορέας  θα δηλώνει  ότι  δεν  υπάρχει  εις  βάρος του  τελεσίδικη

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

ΐ.  Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,

ϋ.  Δωροδοκία,

ϋί.  Απάτη,

ΐν.  Τροµοκρατικά  εγκλήµατα  ή  εγκλήµατα  συνδεόµενα  µε  τροµοκρατικές

δραστηριότητες,

ν.  Νοµιµοποίηση  εσόδων  από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση

της τροµοκρατίας,

νί.  Παιδική εργασία και άλλες  µορφές εµπορίας ανθρώπων,

νϋ.  Για  σοβαρό  επαγγελµατικό  παράπτωµα  όπως  ειδικότερα  και αναλυτικά

αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Σελίδα 4 από 45
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Η  υποχρέωση  αποκλεισµού  οικονοµικού  φορ

πρόσωπο  εις  βάρος  του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσί

µέλος  του διοικητικού,  διευθυντικού  ή εποπτικού

έχει εξουσία  εκπροσώπησης, λήψης  αποφάσεων ν

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά

τους  διαχειριστές  των  εταιρειών  περί

προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

τον  διευθύνοντα σύµβουλο  και όλα τα

ανωνύµων εταιρειών  (Α.Ε.).

β)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ω

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν

ο  εν λόγω οικονοµικός  φορέας θα δηλώνει  ότι

όσον  αφορά  την  καταβολή  φόρων  ή  εισφορ

οικονοµικός  φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει

οι  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές

τόσο την κύρια όσο  και την επικουρική ασφάλιστ

α  εφαρµόζεται  επίσης,  όταν  το

ικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι

οργάνου  του  οικονοµικού  φορέα ή

ελέγχου  σε αυτό.

ιίως:

ρισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και

µέλη  του Διοικητικού  Συµβουλίου  των

προκαταρκτική  απόδειξη  προς

δηµόσιες  αρχές ή τρίτα µέρη, όπου

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις  του

ιν  κοινωνικής  ασφάλισης.  Αν  ο

ιην εγκατάσταση του στην Ελλάδα,

κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν

γ)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ω

αντικατάσταση των πιστοποιητικών  που εκδίδουν

ο εν  λόγω  οικονοµικός  φορέας θα δηλώνει  ότι δεν

σε διαδικασία  εξυγίανσης  ή ειδικής  εκκαθάρισης

από  εκκαθαριστή ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  ι.

συµβιβασµού  ή  έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηµ

βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταρη

διαδικασία, προβλεπόµενη  σε εθνικές  διατάξεις νό

δ)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ω

αντικατάσταση των πιστοποιητικών  που  εκδίδουν

ο  εν  λόγω  οικονοµικός  φορέας  θα  δηλώνει

επαναλαµβανόµενη  πληµµέλεια  κατά  την  εκτ

πλαίσιο  προηγούµενης  δηµόσιας  σύµβασης  που

καταγγελία της προηγούµενης  σύµβασης, αποζηµ

Σελίδα  5 από 4*

προκαταρκτική  απόδειξη  προς

δηµόσιες  αρχές ή τρίτα µέρη,  όπου

τελεί  υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί

τελεί υπό αναγκαστική  διαχείριση

παχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού

τικές  του  δραστηριότητες  ή  εάν

προκύπτουσα  από  παρόµοια

.ίου.

προκαταρκτική  απόδειξη  προς

δηµόσιες  αρχές ή τρίτα µέρη, όπου

τι  δεν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή

λεση  ουσιώδους  απαίτησης  στο

είχε  ως  αποτέλεσµα  την  πρόωρη

ή άλλες  παρόµοιες  κυρώσεις.
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ε)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  προς

αντικατάσταση των πιστοποιητικών  που εκδίδουν  δηµόσιες  αρχές ή  τρίτα µέρη, όπου

ο  εν  λόγω  οικονοµικός  φορέας  θα  δηλώνει  ότι  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  ψευδών

δηλώσεων  κατά την  παροχή των  πληροφοριών  που  απαιτούνται για  την  εξακρίβωση

της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισµού  ή την πλήρωση  των  κριτηρίων  επιλογής  ούτε

έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

στ)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  του  διαγωνιζόµενου  ότι  έχει  λάβει  γνώση

των  τεχνικών  προδιαγραφών, των  όρων  της  παρούσας διακήρυξης  και των  σχετικών

µε  αυτήν  διατάξεων  και  κείµενων  νόµων  και  τους  αποδέχεται  πλήρως  και

ανεπιφύλακτα.

ζ) 1. Νοµιµοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης:

ί.  Για Ανώνυµη  Εταιρεία απαιτείται:

α) ισχύον  καταστατικό αυτής,

β) σειρά  Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και

γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη  ολόκληρη η ανακοίνωση µε

το  Διοικητικό  Συµβούλιο  και  την  εκπροσώπηση  της  συγκεκριµένης

εταιρείας,

π.  Για  Ε.Π.Ε.,  κωδικοποιηµένο  καταστατικό, από  το  οποίο  προκύπτει  ο

διαχειριστής της  Ε.Π.Ε.

πι.  Εάν  ο  προσφέρων  είναι  προσωπική  εταιρεία  (Ο.Ε.,  Ε.Ε.)  πρέπει  να

προσκοµίσει  επικυρωµένο  αντίγραφο  του  τελευταίου  ισχύοντος

καταστατικού.

Τα  παραπάνω νοµιµοποιητικά  έγγραφα και  στοιχεία  πρέπει  να  αποδεικνύουν  την  εν

γένει  νοµική  κατάσταση του  συµµετέχοντος  και  από  αυτά  πρέπει  να  προκύπτουν ο

Πρόεδρος  και  Διευθύνων  Σύµβουλος  Α.Ε.,  τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που  έχουν

δικαίωµα  να  δεσµεύουν  µε  την  υπογραφή τους  το  νοµικό  πρόσωπο και  τα έγγραφα

της  νοµιµοποίησης  αυτών,  αν  αυτό  δεν  προκύπτει  ευθέως  από  το  καταστατικό

αναλόγως µε τη νοµική  µορφή των εταιρειών  ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.

Τα  φυσικά  πρόσωπα,  θα  υποβάλλουν  έναρξη  επιτηδεύµατος  από  την  αντίστοιχη

Δηµόσια  Οικονοµική  Υπηρεσία  και τις  µεταβολές  του.  Τα νοµιµοποιητικά  έγγραφα

εκπροσώπησης θα συνοδεύονται  µε πιστοποιητικό περί  µη τροποποίησης, το οποίο θα

Σελίδα 6 από 45
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έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την δ

εξασφαλίζεται  ότι  δεν  έχει  πραγµατοποιηθε

κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό

Αν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παρά

νοµιµοποιητικά  έγγραφα  εκπροσώπησης  ή  δε

περιπτώσεις,  µπορούν να  αντικατασταθούν από τ

του  οικονοµικού  φορέα, τα οποία  θα υποβληθού

1599/1986, που θα τα απαριθµεί και θα τα αντιστ

2.  Οι  Ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που υποβάλ

υποβάλλουν  όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά

στην  ένωση.  Η Ένωση  δεν  υποχρεούται  να  περ

προκειµένου  να  υποβάλει  προσφορά,  όµως  στην

σύµβαση,  πρέπει  να  περιβληθεί  από  την  ανο

απαιτούµενα  δικαιολογητικά  πρέπει,  επί  ποιν

χωριστά  για  κάθε  µέλος  της.  Με  την  υποβολ

ευθύνεται  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  και

σύµβασης  σε  αυτή,  η  ευθύνη  αυτή  εξακολο^

σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας  ανικανότη

Ένωσης  δεν  µπορεί  να ανταποκριθεί στις  υποχρε

της  Σύµβασης,  τότε  εάν  οι  συµβατικοί  όροι

εναποµείναντα  µέλη της,  η  Σύµβαση  εξακολουθ

να  παράγει  όλα  τα  έννοµα  αποτελέσµατα  τη<

συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη  εξ*

οποία  και  θα  αποφασίσει  σχετικά.  Εάν  ο  Δή(.

εναποµείναντα  µέλη  δεν  επαρκούν  να  εκπληρώσ

αυτά  οφείλουν  να  ορίσουν  αντικαταστάτη, µε  π

αξιολογήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  διαγωνισ

εγκριθεί  µε  απόφαση του  αρµοδίου οργάνου του ί

Διευκρινίζεται  ότι ισχύουν τα εξής για τις υπεύθυ

ΐ.  Όταν  ο  υποψήφιος  πάροχος  είναι €

υπεύθυνες  δηλώσεις  ενεργεί  ως  νόµι

Σελίδα 7 από 4:

ενέργεια  του διαγωνισµού,  ώστε να

άλλη  µεταβολή  στην  εταιρική

\  Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

άνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή

καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω

ισχύοντα  στη  χώρα εγκατάστασης

µαζί  µε  Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν.

ιχίζει.

ουν  κοινή  προσφορά θα πρέπει  να

α  κάθε  υποψήφιο  που  συµµετέχει

Κληθεί  σε  ιδιαίτερη  νοµική  µορφή

περίπτωση  που  της  ανατεθεί  η

καία  νοµική  µορφή.  Επίσης,  τα

αποκλεισµού,  να  υποβάλλονται

της  προσφοράς  κάθε  µέλος  της

σε  περίπτωση  κατακύρωσης  της

εί  µέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της

χς για οποιοδήποτε λόγο,  µέλος της

σεις του  κατά  το  χρόνο  εκτέλεσης

πορούν  να  εκπληρωθούν  από  τα

να  υφίσταται  στο  σύνολο της και

Η  δυνατότητα  εκπλήρωσης  των

άζεται από το Δήµο Ορεστιάδας, η

ς  Ορεστιάδας  αποφασίσει  ότι  τα

υν  τους  όρους  της  Σύµβασης  τότε

>σόντα  αντίστοιχα  του  µέλους  που

ου.  Ο  αντικαταστάτης  πρέπει  να

ήµου  Ορεστιάδας

ς  δηλώσεις:

3.  ή  Ε.Ε.  και  ο  υπογράφων  τις

ος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  θα

16PROC005372415 2016-11-10



υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω  από  την  εταιρική  επωνυµία  (σφραγίδα

εταιρείας και υπογραφή).

π.  Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.  απαιτείται  να  είναι

υπογεγραµµένες  από µέλος του Διοικητικού  Συµβουλίου  τους, το οποίο θα

έχει  εκ  του  καταστατικού  δικαίωµα  υπογραφής  και  εκπροσώπησης,

εποµένως  θα  ενεργεί  ως  νόµιµος  εκπρόσωπος  της  εταιρείας  και  θα

υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω  από  την  εταιρική  επωνυµία  (σφραγίδα

εταιρείας και υπογραφή).

ΐπ.  Οι  δηλώσεις  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχουν  τα  πλήρη  στοιχεία  του

υπογράφοντος  (ονοµατεπώνυµο,  ονοµατεπώνυµα  πατέρα  και  µητέρας,

ηµεροµηνία  και  τόπο  γέννησης,  αριθµό  δελτίου  ταυτότητας, τηλέφωνο,

τόπο  και  διεύθυνση  κατοικίας  κλπ.),  ώστε  να  είναι  ορθές  και πλήρεις  σε

στοιχεία  υπεύθυνες  δηλώσεις  του Ν. 1599/1986.

ΑΡΘΡΟ 7°

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

1.  Όσοι  επιθυµούν  να  λάβουν  µέρος  στο  διαγωνισµό,  πρέπει  να  υποβάλλουν,  επί

αποδείξει,  προσφορά, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στο  άρθρο  2  της παρούσας

διακήρυξης.

2.Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στο  Δήµο  Ορεστιάδας  µε  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν

από  την  καταληκτική  ηµεροµηνία  υποβολής  των  προσφορών,  δεν  αποσφραγίζονται,

αλλά  παραδίδονται  στο  αρµόδιο  όργανο  προ  της  εκπνοής  της  προθεσµίας  που

καθορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση.

3.  Η  έναρξη  υποβολής  των  προσφορών,  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική

ηµεροµηνία  στο  αρµόδιο γνωµοδοτικό  όργανο,  κηρύσσεται  από τον  πρόεδρο αυτού,

µισή  ώρα πριν  από την  ώρα  λήξης.  Η παραλαβή µπορεί  να  συνεχισθεί  και  µετά την

ώρα  λήξης,  αν η υποβολή,  που έχει  εµπρόθεσµα αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς διακοπή

λόγω  του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφεροµένων  οικονοµικών  φορέων. Η λήξη

της  παραλαβής κηρύσσεται  επίσης  από  τον  πρόεδρο  του  αρµόδιου  γνωµοδοτικού

οργάνου,  µε προειδοποίηση  ολίγων  λεπτών  της ώρας και µετά την κήρυξη της λήξης

δεν γίνεται  δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση  συµµετοχής.

Σελίδα 8 από 45
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4.Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθ

αποσφραγισθούν  ή  να  αξιολογηθούν  αντιστο

προσφορά  που  υποβάλλεται  από  προσφέροντα

επιστρέφεται χωρίς  να αποσφραγισθεί.

5.Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  µονογράφοντ

φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών  προσώπων, από τ

6.Η  ένωση  οικονοµικών  φορέων  υποβάλλει  κοιν

υποχρεωτικά είτε  από όλους  τους οικονοµικούς  φ

από εκπρόσωπο τους νοµίµως  εξουσιοδοτηµένο.  ]

να προσδιορίζεται  η  έκταση και το  είδος  της συµ

της  κατανοµής  αµοιβής  µεταξύ  τους)  κάθε  µ

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8°

Περιε/όµενο προσφ

εσµα,  επιστρέφονται  χωρίς  να

χως.  Στην  κλειστή  διαδικασία,

ου  δεν  προσκλήθηκε  προς  τούτο,

χι  ανά  φύλλο  από  τον  οικονοµικό

νόµιµο  εκπρόσωπο  αυτών.

προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται

3είς που αποτελούν  την ένωση  είτε

την προσφορά απαραιτήτως πρέπει

ετοχής  του  (συµπεριλαµβανοµένης

λους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο

1.  Όσοι  επιθυµούν  να  συµµετάσχουν  στον  συν

καταρτίσουν  και  να  υποβάλουν  εγγράφως

δικαιολογητικά  και ότι άλλο  απαιτείται από την πο

Η  προσφορά  υποβάλλεται  µέσα  σε  σφραγισµένο

οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά  ευκρινώ

α) Η λέξη  Προσφορά,

β) Προς  Δήµο  Ορεστιάδας,

γ) Ο Πλήρης τίτλος και ο αριθµός  της διακήρυ

δ) Η ηµεροµηνία  διενέργειας  του  διαγωνισµού,

ε)  Τα  στοιχεία  του  αποστολέα.  ( επωνυµία, η

τηλεοµοιοτυπίας (Γ»χ) και η ηλεκτρονική του δ

Σε  περίπτωση  Ένωσης  οικονοµικών  φορέων  π

στοιχεία  όλων  των µελών  της, καθώς και τα στοιχ

2. Μέσα  στον  εξωτερικό  φάκελο  ( κύριος  φάκελο

σχετικά  µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

Σελίδα 9 από 45

ορών

οπτικό  διαγωνισµό,  απαιτείται  να

προσφορά  µε  τα  απαραίτητα

)ούσα διακήρυξη,

φάκελο,  (  κύριος  φάκελος  )  στον

ης,

ιευθυνση,  ο  αριθµός  τηλεφώνου,

εύθυνση (  ειηαίΐ).

έπει  να  αναγράφονται  τα  πλήρη

α του εκπροσώπου  τους.

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα
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2.1  Ξεχωριστός  σφραγισµένος  φάκελος  που  εξωτερικά  θα  αναγράφει  ότι  και

κύριος  φάκελος,  µε την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συµµετοχής»  και  θα  περιέχει

επί  ποινή  αποκλεισµού  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούµενα  δικαιολογητικά,  σύµφωνα

µε  τις  διατάξεις  της κείµενης νοµοθεσίας  για την  ανάθεση  δηµοσίων  συµβάσεων  και

συγκεκριµένα:

Τα  στοιχεία  που  ζητούνται  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  6  της  παρούσας  διακήρυξης  (

δικαιολογητικά  συµµετοχής).

2.2  Ξεχωριστός  σφραγισµένος  φάκελος  που  εξωτερικά  θα  αναγράφει  ότι  και

κύριος  φάκελος  µε  την  ένδειξη  «  Τεχνική  Προσφορά  »  και  θα  περιέχει  τα

παρακάτω  δικαιολογητικά:

2.2.1. Για την προµήθεια Ελαστικών 0/ΐΊίΐάτων  -  µη/αγηµάτων έργων.

Τα  υπό  προµήθεια  ελαστικά  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας,  γνωστού  και

εύφηµου  οίκου  της  αγοράς,  σύµφωνα  µε  την  τεχνική  περιγραφή,  η  παράδοση  των

οποίων  θα  πραγµατοποιηθεί  επί  των  ζαντών  των  τροχών  κάθε  οχήµατος,

ζυγοσταθµισµένα.

Σε  όλα  τα  κάτωθι  αναφερόµενα  ελαστικά  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  τα

παρακάτω στοιχεία:

-Επωνυµία  κατασκευαστή και εµπορική  ονοµασία του  ελαστικού

-Διάσταση  ελαστικού

-Εάν φέρει  αεροθάλαµο ή όχι

-Χώρα κατασκευής του  ελαστικού

-Δείκτης  φορτίου

-Δείκτης  ταχύτητας

-Αναγραφή  της µέγιστης επιτρεπόµενης πίεσης αέρα

-Τετραψήφιος  αριθµός περί της ηµεροµηνίας  παραγωγής του.

Τα υπό προµήθεια  ελαστικά  πρέπει να είναι διαστάσεων  ως αυτές  αναγράφονται  στον

προϋπολογισµό  της  µελέτης  ανά όχηµα για το οποίο  προορίζονται,  να είναι  καινούρια

πρώτης  ποιότητας  µη  αναγοµωµένα,  σε  άριστη  κατάσταση  και  να  στερούνται

εργοστασιακών  ελαττωµάτων.

Σελίδα 10 από 45

16PROC005372415 2016-11-10



Ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει  βεβαίω|ση

τα οποία θα παραδοθούν θα είναι καινούρια, πρώτες

Κατά  την  ηµεροµηνία  παράδοσης των  ελαστικοί

πρέπει να µην έχει συµπληρωθεί  χρονικό διάστηµί

από την ηµεροµηνία παραγωγής τους, η οποία θα

Τα  προσφερόµενα ελαστικά  επίσωτρα  πρέπει  να

κλιµατολογικές συνθήκες.

Στο  πλευρικό  τοίχωµα  των  επισώτρων  θα πρέπει \

προβλεπόµενες  από  την  ισχύουσα  νοµοθεσία  επισηµάνσεις

έχουν  αποτυπωθεί στα επίσωτρα κατά  το στάδιο

στο ήδη έτοιµο επίσωτρο.

Η  συνολική  ποσότητα κάθε  είδους  και  η

κατασκευαστικού οίκου και όχι διαφορετικών.

Οτιδήποτε δεν  αναφέρεται αναλυτικά στην παροϋ*α

θα  πραγµατοποιηθεί  σύµφωνα  µε  τους  κανόνες

εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών

ότι  τα προς προµήθεια  ελαστικά

ποιότητας και µη αναγοµωµένα,

επισώτρων  από  τον  προµηθευτή,

µεγαλύτερο  των (5) πέντε  µηνών,

αναγράφεται στα ελαστικά,

είναι  κατάλληλα για  τις  ελληνικές

α υπάρχουν σε  ανάγλυφη µορφή οι

οι  οποίες  θα  πρέπει  να

παραγωγής  και όχι  εκ'  των υστέρων

διάστο,ση  του  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου

τεχνική προδιαγραφή νοείται  ότι

που  ισχύουν  και  τις  σύγχρονες

Επιπλέον  από τον Δήµο  απαιτούνται τα  κάτωθι:

Τα  ελαστικά  επίσωτρα  θα  πρέπει  να  µη1

κατασκευαστικά  ελαττώµατα:

Α)  Ρωγµές πλευρικών  τοιχωµάτων

Β)  Ατέλειες  του  πλέγµατος  ώστε  να  επηρεάζεται  η  µορφή  και  συνεπώς  η

αξιοπιστία κατά την χρήση

Γ)  Διαχωρισµός των  λινών

Δ) Ανοµοιοµορφία στις διαστάσεις µεταξύ νοητών

Ε) Ελαττωµατική κυκλική στεφάνη µε κυρτώµατα

µεταλλικού  πυρήνα µε  ελαστικό

2.2.2. Για ττιν προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικοί

παρουσιάζουν  τα  πιο  κάτω

διαδοχικών  εγκάρσιων  τοµών

ή ελλιπή κάλυψη του

ο/ηµάτων - µη/ανηµάτων

έργων.

Τα  υλικά  ηλεκτρολογικού  εξοπλισµού  θα  είναι  ο

και  σύµφωνα  µε  τις  απαιτούµενες  από  τον  εκάστοτε

ριστης  ποιότητας και κατασκευής

κατασκευαστή  οχήµατος  ή

Σελίδα  11  από 45
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µηχανήµατος προδιαγραφές.  Θα  βρίσκονται  σε  καλή  κατάσταση  και  θα προέρχονται

από αναγνωρισµένους  οίκους  κατασκευής. Θα παρέχουν  τις  απαιτούµενες  εγγυήσεις

όταν  και  όποτε  απαιτηθεί  από  την  Υπηρεσία.  Η  παράδοση  του  ηλεκτρολογικού

υλικού  θα πραγµατοποιηθεί  επί των  οχηµάτων  -  µηχανηµάτων  έργων  µε Εγγύηση

Καλής  Λειτουργίας  και  δυνατότητα  άµεσης  αντικατάστασης  των  ελαττωµατικών

υλικών.

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονοµικών  φορέων,  τα  τεχνικά  στοιχεία  πρέπει  να

υποβάλλονται  ξεχωριστά  για κάθε µέλος της.

Στα  περιεχόµενα  της  τεχνικής  προσφοράς  δεν  πρέπει  σε  καµία  περίπτωση  να

εµφανίζονται  οικονοµικά  στοιχεία.  Ενδεχόµενη  εµφάνιση  οικονοµικών  στοιχείων

αποτελεί λόγο απόρριψης  της  προσφοράς.

2.3  Ξεχωριστός  σφραγισµένος  φάκελος  που  εξωτερικά  θα  αναγράφει  ότι  και

κύριος φάκελος  µε την ένδειξη « Οικονοµική  Προσφορά » και θα  περιέχει:

2.3.1  Την  οικονοµική  προσφορά  του  συµµετέχοντα  η  οποία  θα  πρέπει  να  έχει

συνταχθεί  και  να  περιέχει  τα  απαιτούµενα  από  την  διακήρυξη  οικονοµικά

στοιχεία  της προσφοράς µε ποινή αποκλεισµού  σε αντίθετη περίπτωση .

Συντάσσεται  ολογράφως  και  αριθµητικώς  υποχρεωτικά  στο  ειδικό  Έντυπο

Οικονοµικής Προσφοράς το  οποίο  υπάρχει  συνηµµένα  στην  παρούσα  διακήρυξη.

Οι  τιµές  πρέπει  να  περιλαµβάνουν  τις  ενδεχόµενες  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  ως  και

κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  όπως  προβλέπεται  στη  διακήρυξη,  εκτός  του  Φ.Π.Α.,  ο

οποίος  θα αναφέρεται χωριστά.  Η συνολική  τιµή  χωρίς  Φ.Π.Α.  θα ληφθεί  υπόψη για

τη σύγκριση  των προσφορών.

3.  Η  υποβολή  µόνο  µίας  προσφοράς  δεν  αποτελεί  κώλυµα  για  τη  συνέχιση  της

διαδικασίας του διαγωνισµού  και την ανάθεση της σύµβασης.

4.  Προσφορά που υποβάλλεται  ανοικτή,  δεν γίνεται  αποδεκτή. Ακόµη  δεν πρέπει να

έχει ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,  διορθώσεις.

5.  Η προσφορά  απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σ'  αυτή  ασάφειες  κατά  την  κρίση  του

οργάνου αξιολόγησης  των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ  9°
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Γλώσσα σύνταξης των ; ροσφορών

1. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά  της παρ

στον  συνοπτικό  διαγωνισµό,  οι  τεχνικές  και  οικ

στην ελληνική  γλώσσα.

2. Στα αλλοδαπά δηµόσια  έγγραφα και δικά

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν.

3.  Μέρος  των  τεχνικών  στοιχείων  των  πρ

τεχνικά στοιχεία  των προσφερόµενων),  µπορεί να

ξένη  γλώσσα,  αλλά  να  συνοδεύεται  οπωσδήπ<

ελληνική  γλώσσα.  Ως  επίσηµες  µεταφράσεις χο

έχουν  επικυρωθεί  από  το  Υπουργείο  Εξωτερι

επικυρωθεί  από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτηµένο

ΑΡΘΡΟ  10°

ίσας διακήρυξης,  για τη  συµµετοχή

>νοµικές  προσφορές  συντάσσονται

ολογητικά εφαρµόζεται  η Συνθήκη

1497/1984. (Α'  188).

σφορών  (π.χ.  φυλλάδια  µε  πλήρη

υποβληθεί  σε πρωτότυπη µορφή  σε

τε  από  επίσηµη  µετάφραση  στην

ακτηρίζονται  οι  µεταφράσεις  που

ων,  καθώς  και  αυτές  που  έχουν

προς τούτο πρόσωπα.

Αποσφράγιση  και αξιόλογη  *η προσφορών

1.  Μετά  τη  λήξη  της  προθεσµίας  παράδοση

συνεχίζεται  δηµόσια  και αριθµούνται από την επ

οι  φάκελοι  των  προσφορών  µε  τη  σειρά

συµµετεχόντων  ή  των  νοµίµως  εξουσιοδοτηµέ

λαµβάνουν γνώση των λοιπών  συµµετεχόντων  στ

υποβλήθηκαν από αυτούς.

2.  Η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολο

προσφορών  και των  οικονοµικών  προσφορών  |

συνεδρίαση, κατά την κρίση της  επιτροπής.

3.  Αρχικά  αποσφραγίζεται  ο  κυρίως

δικαιολογητικών  συµµετοχής,  καθώς  και  ο

µονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επί

υποβάλλονται  κατά το στάδιο αυτό και η  τεχνική

καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  κα(

δικαιολογητικά  και  τα  αποτελέσµατα  του  ελέγ

Σελίδα 13 από 4

των  προσφορών  η  συνεδρίαση

ροπή διενέργειας  του  διαγωνισµού

ου  επιδόθηκαν  ,  παρουσία  των

ων  εκπροσώπων  τους,  οι  οποίοι

διαδικασία και των στοιχείων που

ητικών  συµµετοχής,  των  τεχνικών

πορούν  να  γίνουν  σε  µία  δηµόσια

)ς  προσφοράς,  ο  φάκελος  των

ίκελος  της  τεχνικής  προσφοράς,

ροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  που

προσφορά, ανά φύλλο.  Η Επιτροπή

ος  και  τα  υποβληθέντα  αυτών

ου  αυτών  σε  πρακτικό,  το  οποίο
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υπογράφεται  από τα µέλη της  Επιτροπής.  Στη συνέχεια  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι

των οικονοµικών  προσφορών µονογράφονται από τα µέλη  της Επιτροπής

Ακολούθως,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  της  τεχνικής  προσφοράς και

συντάσσει  πρακτικό  για  την  απόρριψη  των  τεχνικών  προσφορών  που  δεν  γίνονται

αποδεκτές  και την αποδοχή ή και βαθµολόγηση  των τεχνικών  προσφορών  µε βάση το

κριτήριο ανάθεσης.

Μετά την  ολοκλήρωση  της αξιολόγησης  των τεχνικών  προσφορών, αποσφραγίζονται

οι  σφραγισµένοι  φάκελοι  µε  τα οικονοµικά  στοιχεία  των  προσφορών και  ακολουθεί

σχετική  ανακοίνωση  τιµών. Για όσες προσφορές  δεν κρίθηκαν  αποδεκτές, οι  φάκελοι

της οικονοµικής  προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

4.  Το  αποτέλεσµα  των  ανωτέρω  σταδίων,  που  µπορούν  να  γίνουν  σε  µία  δηµόσια

συνεδρίαση,  επικυρώνονται  µε  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,  η οποία

κοινοποιείται στους  συµµετέχοντες.

5.  Κατά της  ανωτέρω  απόφασης του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου  χωρεί  ένσταση,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

6. Προσφορές  που δεν κρίθηκαν  αποδεκτές και δεν συµπεριλαµβάνεται  στο πρακτικό

δεν αποσφραγίζονται,  αλλά επιστρέφονται σφραγισµένες στον  προσφέροντα.

7.Στην  ανωτέρω  διαδικασία  της  αποσφράγισης,  αντί  της  µονογραφής  που  θέτει  η

επιτροπή  αξιολόγησης  επί  των  προσφορών,  µπορεί  να  γίνεται  χρήση  µηχανικού

µέσου  (διάτρηση),  µε  το  οποίο  θα  αποτυπώνεται  η  ηµεροµηνία  και  η  ώρα

αποσφράγισης.

ΑΡΘΡΟ  11°

Χρόνος Ιστός των  προσφορών

Οι προσφορές  ισχύουν  µε  ποινή  αποκλεισµού  χωρίς  καµία αλλαγή ανεξάρτητα από

οποιαδήποτε  αλλαγή  της  ισοτιµίας  του  ευρώ  προς  ξένα  νοµίσµατα,  για  χρονικό

διάστηµα τουλάχιστον  τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα του διαγωνισµού.

Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  µικρότερο  των  τεσσάρων  (4)  µηνών,  θα

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. Ο Δήµος  µπορεί  µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους

διαγωνιζόµενους  να  παρατείνει  πριν  από τη  λήξη  της, την  προθεσµία  κατά ανώτατο

Σελίδα 14 από 45
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όριο τέσσερις (4) µήνες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι  να έχουν δικαίωµα για  αντιρρήσεις.

Μετά  τη λήξη  και του παραπάνω χρονικού  ορίου  παράτασης  ισχύος  της προσφοράς,

µαταιώνεται  το  αποτέλεσµα  του  διαγωνισµού,  εκτός  εάν συµφωνεί  και  ο  µειοδότης

για  τη  συνέχιση  του  διαγωνισµού,  αποδεχόµενοι

προσφοράς.

την  εκ νέου  παράταση ισχύος  της

ΑΡΘΡΟ  12'

Εναλλακτικές  προσφορές

Δεν  γίνονται  δεκτές  µε  ποινή  αποκλεκµού  εναλλακτικές  προσφορές,  της

προκηρυχθείσας προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ  13(

Προσφερόµενη τιµή

1. Η οικονοµική προσφορά, δηλαδή η πρ( >σφερόµενη τιµή δίδεται σε  ευρώ και

θα αναφέρεται η τιµή χωρίς  Φ.Π.Α. σε ευρώ αριθµητικά και ολογράφως.

2.Στην  τιµή  περιλαµβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη

νόµιµη επιβάρυνση, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ

στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στο

3.  Προσφορά που  θέτει  όρο  αναπροσαρι

Προσφορά  που  δεν  προκύπτει  µε  σαφήνεια  η  7 ;ροσφερόµενη  τιµή  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη, µετά  από προηγούµενη  γνωµοδότηση  της  Επιτροπής

Αξιολόγησης.

.Π.Α., για παράδοση της προµήθειας

έγγραφα της σύµβασης.

ογής,  απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.

5.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,

Αξιολόγησης,  ουσιώδεις αποκλίσεις  από τους ό )ους  της διακήρυξης  και τις  τεχνικές

προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής

ΑΡΘΡΟ  1

Ε/εµύθεια - πρόσβαση στα  έγγραφα

Σελίδα  15 από 45
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1.  Ο Δήµος  Ορεστιάδας  δεν  αποκαλύπτει πληροφορίες  των οικονοµικών  φορέων, τις

οποίες έχουν  χαρακτηρίσει  ως εµπιστευτικές,  συµπεριλαµβανοµένων,  ενδεικτικά, των

τεχνικών  ή εµπορικών απορρήτων  και των εµπιστευτικών πτυχών των  προσφορών.

2.  Εφόσον  ένας  οικονοµικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εµπιστευτικές,

λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή εµπορικού απορρήτου,  στη σχετική  δήλωση  του,  αναφέρει

ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόµου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την

εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης  πληροφορίας.

3. Δεν  χαρακτηρίζονται  ως εµπιστευτικές πληροφορίες  σχετικά  µε τις τιµές  µονάδος,

τις  προσφερόµενες  ποσότητες,  την  οικονοµική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της

τεχνικής  προσφοράς  που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση  της.

4.  Το  δικαίωµα  πρόσβασης  στα  έγγραφα  των  προσφορών  άλλων  οικονοµικών

φορέων ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου  1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ.

28/2015.  Ειδικότερα,  κατά  τις  διατάξεις  του  διατάγµατος  αυτού,  κάθε

ενδιαφερόµενος  έχει  το  δικαίωµα,  ύστερα  από  γραπτή  αίτηση  του,  να  λαµβάνει

γνώση  των  διοικητικών  εγγράφων.  Ως  διοικητικά  έγγραφα  νοούνται  όσα

συντάσσονται  από  τις  δηµόσιες  υπηρεσίες,  όπως  εκθέσεις,  µελέτες,  πρακτικά,

στατιστικά  στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις  και αποφάσεις.

5. Όποιος  έχει  ειδικό  έννοµο  συµφέρον  δικαιούται, ύστερα  από γραπτή αίτηση του,

να λαµβάνει  γνώση των ιδιωτικών  εγγράφων που κατέχουν οι δηµόσιες υπηρεσίες και

είναι  σχετικά  µε  υπόθεση  του,  η  οποία  εκκρεµεί  σε  αυτές  ή έχει  διεκπεραιωθεί  από

αυτές.  Το  δικαίωµα  δεν  υφίσταται  στις  περιπτώσεις  που  το  έγγραφο  αφορά  την

ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν παραβλάπτεται απόρρητο που  προβλέπεται

από ειδικές διατάξεις.

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:

α) µε µελέτη του εγγράφου  στο δηµοτικό  κατάστηµα του Δήµου  Ορεστιάδας ή

β)  µε  χορήγηση  αντιγράφου,  εκτός  αν  η  αναπαραγωγή του  µπορεί  να  βλάψει  το

πρωτότυπο. Η σχετική  δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει  τον  αιτούντα.

Η  άσκηση  του  δικαιώµατος  γίνεται  µε  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  τυχόν

δικαιωµάτων πνευµατικής ή βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας.

6. Εντός είκοσι (20)  ηµερών,  η υπηρεσία  υποχρεούται  να χορηγήσει στον  αιτούντα τα

ζητούµενα έγγραφα ή αιτιολογηµένα να απορρίψει  τη σχετική αίτηση του.

ΑΡΘΡΟ  15°
Ενστάσεις

Σελίδα 16 από 45
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ττς

Η

1.  Ενστάσεις  υποβάλλονται  από  τους  οικονοµικό· >ς

διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας  του, α

α)  Κατά της  διακήρυξης  του  διαγωνισµού,  στο

ηµέρες  πριν  από την  ηµεροµηνία  διενέργειας  το

καθορισµό  της  προθεσµίας  αυτής  συνυπολογ|ζ

δηµοσιοποίησης  της περίληψης  διακήρυξης και

προκύπτει  κλάσµα  θεωρείται  ολόκληρη  ηµέρα,

όργανο του Δήµου Ορεστιάδας, κατόπιν εισήγησης

β) Κατά  πράξης της  αναθέτουσας αρχής εντός

κοινοποίηση  της  προσβαλλόµενης  πράξης στον  ε|\

ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσα

αρµόδιο  όργανο  του  Δήµου,  µετά  από γνωµοδότηση

ενστάσεων,  εντός  προθεσµίας  δέκα  (10)  ηµερών

οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

2.  Ο  Δήµος  Ορεστιάδας  υποχρεούται  να

περιεχόµενο  των  αποφάσεων του  αρµόδιου  οργάν,ου

γνωστοποίηση γίνεται  µε την αποστολή σχετικού

µε τηλεοµοιοτυπική  συσκευή  (ίαχ) ή µε ηλεκτρον

άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο επί  αποδείξει.

3.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,

ένστασης,  η  καταβολή  παραβόλου υπέρ  του  Δηίιοσίου

εκατό  (1%)  επί  της  εκτιµώµενης  αξίας  της σύµβασης

δηµόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο  επιστρέφεται  µε

ένσταση γίνει δεκτή από την οικονοµική Επιτροπή

4. Οι ενστάσεις  κοινοποιούνται  επί ποινή

φορείς  κατά της  διακήρυξης  του

ς εξής:

/  ήµο  Ορεστιάδας,  µέχρι  πέντε  (5)

συνοπτικού  διαγωνισµού.  Για τον

ρνται  και  οι  ηµεροµηνίες  της

διενέργειας  του  διαγωνισµού.  Αν

ένσταση  εξετάζεται  από  αρµόδιο

της αρµόδιας υπηρεσίας,

θεσµίας  πέντε  (5) ηµερών  από την

'διαφερόµενο  οικονοµικό  φορέα. Η

;  αρχής,  η  οποία  εξετάζεται από

της  Επιτροπής  αξιολόγησης

,  µετά  την  άπρακτη  πάροδο  της

,,
κατά  του  οποίου  στρέφονται και  το  αντίστοιχο  αϊ

µορφή στο αρµόδιο όργανο του Δήµου Ορεστιάδ

5.  Ενστάσεις  που  δεν  υποβάλλονται  σύµφωνα  µ

υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ  16°
Ανακοίνωση  Κατακύρωσης-  Σόνανι/η  σύµβασης

Σελίδα 17 από 4ί

γνωστοποιήσει  στους  συµµετέχοντες  το

που  έλαβε  για  τις  ενστάσεις.  Η

εγγράφου ή της  ίδιας  της απόφασης

ικό ταχυδροµείο  (ε ηιαϊΐ) ή  µε κάθε

απαιτείται,  µε  την  κατάθεση  της

ποσού  ίσου  µε  το  ένα  τοις

.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί

π0άξη  της  αναθέτουσας αρχής,  αν  η

αποκλεισµού  , από τον ενιστάµενο σε αυτόν

:οδεικτικό  αποστέλλεται  σε  φυσική

>  τα  παραπάνω θεωρούνται  ως  µη
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1.  Ο  Δήµος  Ορεστιάδας  υποχρεούται  να  κοινοποιήσει  αµέσως  την  απόφαση

κατακύρωσης,  µαζί  µε  αντίγραφο όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και

αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον  προσωρινό

ανάδοχο  µε  κάθε  πρόσφορο  τρόπο,  όπως  µε  τηλεοµοιοτυπία,  ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο  κ.λπ.,  επί  αποδείξει.

2. Ο Δήµος  Ορεστιάδας  προσκαλεί  τον ανάδοχο να προσέλθει  για την υπογραφή του

συµφωνητικού,  εντός  δέκα  (10)  ηµερών  από την  κοινοποίηση  σχετικής  έγγραφης

ειδικής  πρόσκλησης.

3.  Η  απόφαση  κατακύρωσης  δεν  παράγει  τα  έννοµα  αποτελέσµατα  της,  εφόσον  ο

Δήµος  δεν την κοινοποίησε  σε όλους  τους προσφέροντες.

4.  Η υπογραφή του  συµφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα. Εάν ο  ανάδοχος δεν

προσέλθει  να  υπογράψει  το  συµφωνητικό,  µέσα  στην  προθεσµία  που  ορίζεται  στην

ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον

προσφέροντα  που υπέβαλε  την  αµέσως  επόµενη  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική

άποψη  προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την

υπογραφή του συµφωνητικού,  η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

ΑΡΘΡΟ  17°
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών

Ι.Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  ο  Δήµος  Ορεστιάδας  ειδοποιεί  εγγράφως

τον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό

ανάδοχο»),  να  υποβάλει  εντός  προθεσµίας  δέκα  (10)  ηµερών  από την  κοινοποίηση

της  σχετικής  έγγραφης  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  πρωτότυπα ή  αντίγραφα  που  εκ

δίδονται,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1 του  Ν.  4250/2014  (Α'  74)  των

παρακάτω  δικαιολογητικών  καθώς και όλων  αυτών που αναφέρονται  στο άρθρο  6

της  παρούσας  ,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  µη  συνδροµή  των  λόγων

αποκλεισµού  και τα οποία είναι  τα ακόλουθα:

•  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου,  έκδοσης  τουλάχιστον  του  τελευταίου

τριµήνου,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί για  αδίκηµα

σχετικό  µε την άσκηση της επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας.
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Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  σ ην  οποία  θα  δηλώνει  όλους  τους

οργανισµούς  κοινωνικής  ασφάλισης  στοι

εισφορές  τόσο  για  τα  µέλη  τους  όσο  ·

ς  οποίους  οφείλει  να  καταβάλλει

ία  το  απασχολούµενο  σε  αυτούς

προσωπικό.

Πιστοποιητικό  αρµόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική

διαχείριση,  πτωχευτικό  συµβιβασµό  ή  άλλη  ανάλογη  κατάσταση και  επίσης

ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης

αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού

συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διάδικο,σία.

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές

ενηµερότητες)  τόσο  για  τους  ίδιους  τους  εργοδότες  όσο  και  για  όλο  το

απασχολούµενο  σε  αυτούς προσωπικό,  α7;ό τα οποία να προκύπτουν  ότι  είναι

ενήµεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  την  καταβολή  των

εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  αυτούς  τους  οργανισµούς  κατά  την

ηµεροµηνία  διενέργειας  του  διαγωνισµού.  Από  τα  περιεχόµενα  των

πιστοποιητικών  χρειάζεται να προκύπτει  σαφώς η  διάρκεια  ισχύος  τους,  έτσι

ώστε να  είναι  ξεκάθαρο ότι  τα πιστοποιη π,κά  αυτά  είναι  σε  ισχύ  τουλάχιστον

ως και την καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής των προσφορών.

Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρµόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το

οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήµεροι  ως  προς  τις  φορολογικές  τους

υποχρεώσεις  (φορολογική  ενηµερότητα),

τουλάχιστον  ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,

πιστοποιητικό  του  οικείου  επαγγελµατικού  µητρώου  µε  το  οποίο  να

το οποίο  χρειάζεται  να είναι  σε  ισχύ

πιστοποιείται  αφενός  η  εγγραφή  τους  σε αυτό  και το ειδικό  επάγγελµα  τους.

το  οποίο  εάν  δεν  συνάδει  µε  το  είδος  τω^ υπό προµήθεια  ειδών  θα οδηγεί  σε

αποκλεισµό του  συµµετέχοντος.

2.  Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  του  στην

παραπάνω εδαφίων  εκδίδονται  µε  βάση την ισχύουσα νοµοθεσία  της χώρας που  είναι

χλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των

εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το

Τα  νοµικά  πρόσωπα,  ηµεδαπά  ή  αλλοδαπά

δικαιολογητικά,  εκτός  του  αποσπάσµατος  πο

τχετικο  πιστοποιητικό.

προσκοµίζουν  όλα  τα  παραπάνω

ινικού  µητρώου,  µε  την  ακόλουθη

τροποποίηση:
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Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  (ασφαλιστικές

ενηµερότητες),  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  ότι  είναι  ενήµεροι  ως  προς  τις

υποχρεώσεις  τους που  αφορούν την  καταβολή των  εισφορών  κοινωνικής ασφάλισης

σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας  του διαγωνισµού. Από

τα  περιεχόµενα  των  πιστοποιητικών  χρειάζεται  να  προκύπτει  σαφώς  η  διάρκεια

ισχύος  τους,  έτσι  ώστε  να  είναι  ξεκάθαρο  ότι  τα πιστοποιητικά  αυτά είναι  σε  ισχύ

τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Οι  οµόρρυθµες  εταιρείες  (Ο.Ε.)  θα  προσκοµίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των

οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  τόσο  για  όλα  τα  µέλη  τους  όσο  και για  όλο  το

απασχολούµενο  σε αυτές προσωπικό

Οι  ετερόρρυθµες  εταιρείες  (Ε.Ε.)  θα  προσκοµίσουν  πιστοποιητικά  όλων  των

οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα  µέλη  τους και για όλο  το

απασχολούµενο  σε αυτές  προσωπικό.

Οι  εταιρείες  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  θα προσκοµίσουν  πιστοποιητικά όλων

των  οργανισµών  κοινωνικής  ασφάλισης  των  διαχειριστών  τους  και  για  όλο  το

απασχολούµενο  σε αυτές  προσωπικό.

Οι ανώνυµες εταιρείες  (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν  πιστοποιητικά όλων  των οργανισµών

κοινωνικής  ασφάλισης  για  όλο  το  απασχολούµενο  σε  αυτές  προσωπικό.  Δεν  θα

προσκοµίσουν  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  για  τα  µέλη  των  Διοικητικών  Συµβουλίων

τους.

Το  απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  αφορά  στους  διαχειριστές  για  τις  εταιρείες

περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  τους  διαχειριστές  και  τα  οµόρρυθµα  µέλη  για  τις

προσωπικές  εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε),  στον πρόεδρο  και διευθύνοντα  σύµβουλο για τις

ανώνυµες  εταιρείες  (Α.Ε)  και  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  νοµικού  προσώπου  στους

νόµιµους εκπροσώπους του.

3.  Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε  σφραγισµένο  φάκελο, ο οποίος παραδίδεται

εµπρόθεσµα  στην Επιτροπή αξιολόγησης  του  διαγωνισµού.

4.  Αν  δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε

αυτά  που  υποβλήθηκαν,  παρέχεται  προθεσµία  στον  προσωρινό  ανάδοχο  να  τα

προσκοµίσει  ή  να  τα  συµπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ηµερών  από  την  κοινοποίηση

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε  αυτόν. Ο Δήµος  µπορεί να παρατείνει την ως άνω

προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται  αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε

(15)  επιπλέον  ηµέρες.
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5.  Αν  δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω δίκαιο}

αυτά  που  υποβλήθηκαν  ή  κατά  τον  έλεγχο

διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκα

προσκοµίσθηκαν  νοµίµως  και εµπροθέσµως,  δεν

λόγων  αποκλεισµού  ή  η  πλήρωση  µιας  ή

κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  ο  προσωρινός  ανά

κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που

συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη  προσφορά

υπόψη  η  προσφορά  του  προσφέροντος  που  απ^

προσφέροντες  δεν  υπέβαλε  αληθή  ή  ακριβή

µαταιώνεται.

6.  Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δίκαιο

σύνταξη  πρακτικού  από  την  Επιτροπή  Αξιολό

διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αρµόδιο  όργανο  του

για  την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως

διαδικασίας  είτε  κατακύρωσης  της  σύµβασης,

παραπάνω δικαιολογητικών,  επικυρώνονται  µε την

7.  Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λα

δικαιολογητικών  που κατατέθηκαν.

8.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την

ουσιώδεις  αποκλίσεις  από τους όρους  της  διακήρυ

απορρίπτονται  ως απαράδεκτες.

περιο σοτερων

υπέβαλε

9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζ;

και η σχετική  απόφαση υποβάλλεται  στο Συντονισή

έλεγχο  νοµιµότητας.  Η  απόφαση  για  την  κατακύρωση

ληφθεί  και  µετά  την  πάροδο ισχύος  των προσφορ

έγκυρα, εάν συµφωνεί  και ο µειοδότης

ΑΡΘΡΟ  18°

Υπογραφή της σύµβασης

)γητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε

των  παραπάνω  δικαιολογητικών

είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή

χποδεικνύεται  η  µη  συνδροµή  των

από  τις  απαιτήσεις  των

οχος  κηρύσσεται  έκπτωτος  και η

την  αµέσως  επόµενη  πλέον

βάσει  τιµής,  χωρίς  να  λαµβάνεται

ρρίφθηκε.  Αν  κανένας  από  τους

δήλωση  η  διαδικασία  ανάθεσης

λ,ογητικών  ολοκληρώνεται  µε  τη

Υησης  του  διαγωνισµού  και  τη

ή µου για τη λήψη  απόφασης είτε

εκπτώτου  είτε  για  τη  µαταίωση  της

ο  αποτέλεσµα  του  ελέγχου  των

κατακυρωτική κατακύρωσης,

ιβάνουν  γνώση  των  παραπάνω

κρίση  της  Επιτροπής  αξιολόγησης,

ξης  και τις  τεχνικές  προδιαγραφές

ίζει το αρµόδιο  όργανο του Δήµου

ή Αποκεντρωµένης  Διοίκησης  για

του  διαγωνισµού  µπορεί  να

και η  σύµβαση  να  καταρτιστεί

1. Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης,

Σελίδα21 από 45

καταρτίζεται  από  την  αρµόδια

16PROC005372415 2016-11-10



υπηρεσία  του  Δήµου  Ορεστιάδας  η  σχετική  σύµβαση, που  υπογράφεται και  από τα

δύο συµβαλλόµενα  µέρη.

2.  Η σύµβαση συντάσσεται  µε  βάση τους όρους της διακήρυξης  , των τευχών

που  την  συνοδεύουν  και  την  προσφορά  του  µειοδότη  που  έγινε  αποδεκτή από  το

Δήµο  Ορεστιάδας  καθώς και  τις  τυχούσες  τροποποιήσεις  όρων  που  και  από τα δύο

συµβαλλόµενα  µέρη  έγιναν  αποδεκτές.  Η σύµβαση υπογράφεται από το  Δήµαρχο ή

το νοµίµως  εξουσιοδοτηθέν από αυτόν πρόσωπο.

Η  σύµβαση  δεν  µπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  µε  τα παραπάνω στοιχεία  και

περιλαµβάνει  τουλάχιστον τα εξής:

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της  σύµβασης,

β. Τα συµβαλλόµενα  µέρη.

γ. Τα προς προµήθεια υλικά  και την

ποσότητα,

δ. Την τιµή.

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο  παράδοσης των υλικών,

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές

ζ. Τις προβλεπόµενες  εγγυήσεις  και ρήτρες,

η. Τον τρόπο επίλυσης  των τυχόν διαφορών.

θ. Τον τρόπο πληρωµής και αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον

προβλέπεται αναπροσαρµογή,

ι. Τις σχετικές  διατάξεις εκτέλεσης  της προµήθειας.

ία. Την τρόπο παραλαβής.

3.  Το  αντικείµενο  της  σύµβασης  θα  παραµείνει  αναλλοίωτο  κατά  την

εκτέλεση της. Η σύµβαση  τροποποιείται µόνο  όταν αυτό προβλέπεται  από  συµβατικό

όρο  ή  όταν  συµφωνήσουν  γι'  αυτό  και  τα  δύο  συµβαλλόµενα  µέρη,  ύστερα  από

γνωµοδότηση της επιτροπής  αξιολόγησης.

4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α.  Παραδόθηκε ολόκληρη  η ποσότητα.

β. Παραλήφθηκε οριστικά  (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ.  Έγινε  η  αποπληρωµή  του  συµβατικού  τιµήµατος,  αφού  προηγουµένως

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις  ή εκπτώσεις.

δ.  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συµβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο
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συµβαλλόµενα  µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετ

ΑΡΘΡΟ  19°

Κήρυξη του προµηθευττ

1.Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτ

όνοµα  του  και  από  κάθε  δικαίωµα  που  απορ

αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,  ύστερα  α

αξιολόγησης:

α)  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογρ

προθεσµία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση

υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγύηση  συµ

κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπ

συµφέρουσα  από οικονοµική  άποψη προσφορά,

δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συµφ€

µαταιώνεται,  µε  την  αιτιολογία  ότι  η  επιλε

συµφέρουσα από οικονοµική  άποψη.

β)  σε  περίπτωση δηµόσιας  σύµβασης  προµηθειώ

αντικατέστησε  τα  συµβατικά  υλικά  ή  δεν  επισκε

συµβατικό  χρόνο  ή  στον  χρόνο  παράτασης  π

προβλέπονται  στο άρθρο 206  του Ν.  4412/2016,

2.0 οικονοµικός  φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτο

την σύµβαση  όταν:

α)  Η  σύµβαση  δεν  υπογράφηκε  ή  το  υλικό

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελί

β) Συντρέχουν λόγοι  ανωτέρας βίας.

3.Στον οικονοµικό  φορέα που κηρύσσεται έκπτωτ

σύµβαση,  επιβάλλονται,  µε  απόφαση του  αρµοδίχ

γνωµοδότηση  της αρµόδιας επιτροπής  αξιολόγησ

ενδιαφερόµενο  προς παροχή εξηγήσεων, η παρακ
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εκπτώτου

από  την  ανάθεση  που  έγινε  στο

εει  από  αυτήν,  µε  απόφαση  του

ό  γνωµοδότηση  της  επιτροπής

/ει  το  συµφωνητικό,  µέσα  στην

κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει

.ιετοχής  του  εάν  υπάρχει  και  η

3αλε  την  αµέσως  επόµενη  πλέον

ν  κανένας από τους  προσφέροντες

/ητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης

ίσα  προσφορά  κρίνεται  ως  µη

εφόσον  δε  φόρτωσε,  παρέδωσε ή

άσε  ή  συντήρησε  αυτά  µέσα  στον

του  δόθηκε,  σύµφωνα  µε  όσα

από την κατακύρωση ή ανάθεση ή

εν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή

τη  σύµβαση.

ς από την κατακύρωση, ανάθεση ή

οργάνου  του  Δήµου,  ύστερα από

ς, το οποίο  υποχρεωτικά  καλεί τον

τω κύρωση:
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α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης  καλής εκτέλεσης  της σύµβασης.

Επιπλέον  µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός  του αναδόχου από το σύνολο

των  συµβάσεων  προµηθειών  ή  υπηρεσιών  των  φορέων  που  εµπίπτουν  στο  πεδίο

εφαρµογής  του παρόντος Ν.4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα  στο  άρθρο

74.

ΑΡΘΡΟ  20°
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση συµµετο/ής

Σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  της  περίπτωσης  α'  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν.

4412/2016, η εγγύηση συµµετοχής σε συνοπτικό διαγωνισµό δεν απαιτείται.

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των  όρων  της  σύµβασης ζητείται από τον προµηθευτή

στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση.  Αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5  %  της  συνολικής

συµβατικής αξίας χωρίς το  Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της

σύµβασης και επιστρέφεται  στο  σύνολο  της µετά την οριστική  ποσοτική και ποιοτική

παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου  της σύµβασης.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύµβασης  καλύπτει  συνολικά  και χωρίς  διακρίσεις

την  εφαρµογή  όλων  των  όρων  της  σύµβασης  και  κάθε  απαίτηση της  Δήµου  έναντι

του αναδόχου.

Εάν  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται

παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσµη  παράδοση, η  επιστροφή των  εγγυήσεων  καλής

εκτέλεσης  γίνεται  µετά  την  αντιµετώπιση,  κατά  τα  προβλεπόµενα,  των

παρατηρήσεων και του  εκπρόθεσµου.

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  εκδίδεται  από  πιστωτικά  ιδρύµατα  που  λειτουργούν

νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης  ή του Ευρωπαϊκού  Οικονοµικού Χώρου  ή στα

κράτη-µέρη  της  ΣΔΣ  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  του  αντίστοιχου  χρηµατικού  ποσού.  Αν  συσταθεί

παρακαταθήκη  µε  γραµµάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταµείο

Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκοµερίδια  ή  µερίσµατα  που  λήγουν  κατά  τη
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διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  µετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση

οικονοµικό  φορέα.

ίχιστον τα ακόλουθα  στοιχεία:Η εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  περιλαµβάνει  κατ' ελ

α) την ηµεροµηνία  έκδοσης,

τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθµό της  εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ)  την πλήρη  επωνυµία,  τον  Α.Φ.Μ.  και τη διεύθυνση του  οικονοµικού  φορέα  υπέρ

του οποίου  εκδίδεται η  εγγύηση,

ζ) τους όρους  ότι:

αα) η  εγγύηση παρέχεται  ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται  του

δικαιώµατος της διαιρέσεως  και της διζήσεως, και

ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης αυτής,  το  ποσ,Ο  της  κατάπτωσης υπόκειται  στο

εκάστοτε ισχύον  τέλος  χαρτοσήµου,

η)  τα  στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και

διαγωνισµού,

θ) την ηµεροµηνία  λήξης  ή τον χρόνο  ισχύος της εγ/ύησης,

ι) την  ανάληψη υποχρέωσης  από τον  εκδότη  της  &]

εγγύησης ολικά  ή µερικά  εντός πέντε (5)  ηµερών

εκείνου  προς τον οποίο απευθύνεται και

ία) στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης  και προκαταβολής,  τον  αριθµό

και τον τίτλο της σχετικής  σύµβασης.

Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης,  ανεξάρτητα από

απαραίτητα  να  αναφέρουν  ότι  αναφέρουν  και  οι

διαφοροποιήσεις:

Σελίδα 25 από 45

ην  ηµεροµηνία  διενέργειας  του

γύησης  να καταβάλει το ποσό  της

µετά από απλή έγγραφη  ειδοποίηση

ο  όργανο  που  τις  εκδίδει,  πρέπει

είγγυήσεις  συµµετοχής,  µε  τις  εξής
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1.  Δεν  απαιτείται  αναφορά  στον  αριθµό  πρωτοκόλλου  της  σχετικής  διακήρυξης

και την ηµεροµηνία  διεξαγωγής  του  διαγωνισµού.

2.  Θα αναφέρουν τις προς παροχή προµήθειες.

3.  Όσον  αφορά το χρόνο  ισχύος  της εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  αυτός θα πρέπει  να

είναι  µεγαλύτερος  από τον  συµβατικό χρόνο παράδοσης της προµήθειας, κατά τον

χρόνο  που  µε  βάση  τη  σύµβαση  ο  Δήµος  Ορεστιάδας  υποχρεούται  στην

παραλαβή, κατά δύο (2)  µήνες.

Ο  Δήµος  Ορεστιάδας  επικοινωνεί  µε τους φορείς  που φέρονται να έχουν  εκδώσει  τις

εγγυητικές επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει  την εγκυρότητα  τους.

ΑΡΘΡΟ  21°
Χρόνος  και τόπος  παράδοσης

1.  Ο χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  σε  δεκαπέντε  (15 )  ηµέρες  από την ηµεροµηνία

υπογραφής  της  σύµβασης.  Ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης µπορεί  να παρατείνεται

υπό τις ακόλουθες  σωρευτικές  προϋποθέσεις:

α) έχει  εκδοθεί  αιτιολογηµένη  απόφαση του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου  µετά από

γνωµοδότηση  αρµοδίας  επιτροπής  ύστερα  από  σχετικό  αίτηµα  του  προµηθευτή  το

οποίο υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από τη λήξη  του συµβατικού  χρόνου,

β)  το  χρονικό  διάστηµα  της  παράτασης  είναι  ίσο  ή  µικρότερο  από  τον  αρχικό

συµβατικό  χρόνο παράδοσης.

2.Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συµβατικού  χρόνου  παράδοσης,  ο  χρόνος

παράτασης δεν συνυπολογίζεται  στο συµβατικό χρόνο παράδοσης.

3.Η  απόφαση  παράτασης  εκδίδεται  εντός  ευλόγου  χρονικού  διαστήµατος  από  την

υποβολή του σχετικού  αιτήµατος του προµηθευτή.

4.Στην  περίπτωση  παράτασης του  συµβατικού  χρόνου  παράδοσης  συνεπεία  λόγων

ανωτέρας  βίας  ή  άλλων  ιδιαιτέρως  σοβαρών  λόγων  που  καθιστούν  αντικειµενικώς

αδύνατη  την  εµπρόθεσµη  παράδοση  των  συµβατικών  ειδών,  δεν  επιβάλλονται

κυρώσεις.  Σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  παράτασης του  συµβατικού  χρόνου παράδοσης,

επιβάλλονται  οι κυρώσεις  που προβλέπονται  στο άρθρο 22  της παρούσας διακήρυξης.

Σελίδα 26  από 45
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5.Εάν  λήξει  ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης, χω

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανά

το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6.0  προµηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιείσαι

επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ηµεροµηνία  που

ανταλλακτικά  για  την  συντήρηση  οχηµάτω1

τουλάχιστον πέντε  (5) εργάσιµες  ηµέρες  νωρίτερα

ΑΡΘΡΟ  22°
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση της προµήθειας

ι:ου

Ι.Αν  τα  ανταλλακτικά  για  την  συντήρηση  οχηµάτων

παραδοθούν  ή  αντικατασταθούν  µετά  τη  λήξη

λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης που  χορηγήθη

παρούσας  διακήρυξης,  επιβάλλεται  πρόστιµο  5°

ανταλλακτικών  που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα.

και  µηχανηµάτων  έργου

συµβατικού  χρόνου  και  µέχρι

^ε,  σύµφωνα  µε  το  άρθρο  21  της

επί  της  συµβατικής  αξίας  των

2.Το  παραπάνω πρόστιµο  υπολογίζεται  επί  της  συµβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσµα

παραδοθέντων ανταλλακτικών,  χωρίς  Φ.Π.Α.

την

3.Κατά  τον υπολογισµό  του  χρονικού  διαστήµατο

αντικατάστασης  των  ανταλλακτικών  για

µηχανηµάτων  έργου  , µε  απόφαση του  αρµόδιοι

γνωµοδότηση  του  αρµόδιας  επιτροπής  του  Δήµου

που  παρήλθε  πέραν  του  εύλογου,  κατά  τα  διάφορα

οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  προµηθευτής  και

παράδοσης.

4.Η  είσπραξη  του  προστίµου  γίνεται  µε

προµηθευτή ή, σε  περίπτωση  ανεπάρκειας ή έλλειν

της εγγύησης  καλής εκτέλεσης,  εφόσον ο προµηθ

ποσό.

5.Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονοµικών  φορέων,  το

σε όλα τα µέλη  της  ένωσης.

Σελίδα 27 από 45

ας να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτηµα

τέρω, χρόνος,  χωρίς  να παραδοθεί

το  Δήµο  Ορεστιάδας  και  την

προτίθεται  να  παραδώσει  τα

και  µηχανηµάτων  έργου  ,

της  καθυστέρησης  παράδοσης ή

συντήρηση  οχηµάτων  και

οργάνου  του  Δήµου,  ύστερα από

δεν  λαµβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος

στάδια  των  διαδικασιών,  για  το

παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο  χρόνος

παρακραϊηση  από  το  ποσό  πληρωµής  του

/ης  αυτού, µε  ισόποση κατάπτωση

ευ|τής δεν καταθέσει το απαιτούµενο

πρόστιµο  επιβάλλονται  αναλόγως
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ΑΡΘΡΟ  23°
Παραλαβή υλικών

1.Η  παραλαβή  των  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  οχηµάτων  και

µηχανηµάτων  έργου  θα  γίνει  από  την  αρµόδια  επιτροπή  παρακολούθησης  και

παραλαβής του Δήµου Ορεστιάδας.

2.Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής του  διενεργείται  ποιοτικός  και  ποσοτικός  έλεγχος

και καλείται  να  παραστεί, εφόσον  το  επιθυµεί,  ο προµηθευτής. Ο ποιοτικός  έλεγχος

θα γίνει µε µακροσκοπική εξέταση.

3.Η  ανωτέρω  επιτροπή  συντάσσει  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής ή  απόρριψης

µετά τη διενέργεια  της µακροσκοπικού  ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση  της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής µπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β)  να  παραλάβει  το  υλικό  µε  παρατηρήσεις  λόγω  αποκλίσεων  από  τις  τεχνικές

προδιαγραφές της σύµβασης,

γ) να απορρίψει  το υλικό.

4.  Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  παραλάβει  τα  ανταλλακτικά  για  την  συντήρηση

οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  έργου  µε  παρατηρήσεις,  αναφέρει  στο  σχετικό

πρωτόκολλο  τις  αποκλίσεις  που παρουσιάζει αυτό από τους όρους  της  σύµβασης και

διατυπώνει  αιτιολογηµένα  τη  γνώµη  της  για  το  ζήτηµα  αν  τα  ανταλλακτικά  είναι

κατάλληλα  ή  όχι  για  τη  χρήση  που  προορίζονται.  Εφόσον  κριθεί  από  την αρµόδια

κατά  περίπτωση  υπηρεσία  του  φορέα που  εκτελεί  τη  σύµβαση,  ότι  οι  παρεκκλίσεις

του υλικού  δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί,  µε

αιτιολογηµένη  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,  ύστερα  από

γνωµοδότηση  του  σχετικής  επιτροπής,  µπορεί  να  εγκριθεί  την  παραλαβή  των

ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  έργου  ,  µε  ή

χωρίς  έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον  κριθεί από

την  αρµόδια  κατά  περίπτωση  υπηρεσία  του  Δήµου  που  εκτελεί  τη  σύµβαση,  ότι  οι

παρεκκλίσεις  των  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  οχηµάτων  και

µηχανηµάτων  έργου  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα τους  και  δεν  µπορούν να
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χρησιµοποιηθούν,  µε  αιτιολογηµένη  απόφαση το"

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιας επιτροπής,

^  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,

µπορεί να απορριφθούν.

Εάν  τα  ανταλλακτικά  για  την  συντήρηση  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  έργου

απορριφθούν  από  την  επιτροπή  παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων  που  διαπιστώθηκαν

κατά  τον  µακροσκοπικό  έλεγχο,  η  επιτροπή  δεν  ;;ροβαίνει  στη  λήψη  και αποστολή

δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω  ελέγχους.

5.Τα  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  που  (

παραλαβής,  ,  εγκρίνεται  µε  απόφαση  του  αρµοδ

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον προµηθευτή.

α  συνταχτεί  από  την  επιτροπή

ίου  οργάνου  του  Δήµου  και

6.Το  υπό  προµήθεια  ανταλλακτικά  για  την  συντήρηση  οχηµάτων  και

µηχανηµάτων  έργου  µπορεί  να τεθούν  σε  επιχειρησιακή  εκµετάλλευση  µόνο  µετά

την οριστική παραλαβή τους από τον Δήµο Ορεστιάδας.

ΑΡΘΡΟ  24°
Χρόνος παραλαβ ίς

1.  Η  παραλαβή  των  ανταλλακτικών  για  την  συντήρηση  οχηµάτων  και

µηχανηµάτων  έργου  και η έκδοση των  σχετικών

γίνει  µέσα  στον  καθοριζόµενο  χρόνο  που  ορίζεσαι  στο  άρθρο  21  της  παρούσας

διακήρυξης.

2.Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη

πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο  από τη σύµβαση

χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή συντελέσθηκε  αυτοδίκαια, µε  κάθε επιφύλαξη  των

δικαιωµάτων του  Δηµοσίου  και εκδίδεται προς τούτο σχετική  απόφαση του  αρµοδίου

οργάνου  του  Δήµου,  µε  βάση  µόνο  το  θεωρηµένο  από  την  υπηρεσία  που

παραλαµβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόµισης  τούτων,  σύµφωνα  δε  µε  την

πρωτοκόλλων  παραλαβής τους θα

του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν

απόφαση  αυτή  η  αποθήκη  του  φορέα  εκδίδει  δελτίο  εισαγωγής  του  υλικού  και

εγγραφής  του  στα  βιβλία  της,  προκειµένου  να  πραγµατοποιηθεί  η  πληρωµή  του

προµηθευτή.

3.Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα ανωτέρω,

του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι

επιτροπή  που  συγκροτείται  µε  απόφαση  του

µπορεί  να  συµµετέχουν  ο  πρόεδρος  και  τα

Σελίδα 29  από 45

αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωµή

προβλεπόµ ;νοι από την σύµβαση έλεγχοι από

Δηµοτικού  Συµβουλίου  στην  οποία  δεν

µέλη  της  επιτροπής  που  δεν
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πραγµατοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόµενο  από  την  σύµβαση  χρόνο.  Η

παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής που

προβλέπονται  από την  σύµβαση  και το  άρθρο 208  του  Ν.  4412/2016  και συντάσσει

τα  σχετικά  πρωτόκολλα.  Η  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφεται

πριν από την ολοκλήρωση όλων  των προβλεποµένων  από τη σύµβαση ελέγχων  και τη

σύνταξη του σχετικού  πρωτοκόλλου,  σύµφωνα µε τα οριζόµενα  στο  άρθρο 71  του Ν.

4412/2016.  Οποιαδήποτε  ενέργεια  που  έγινε  από  την  αρχική  επιτροπή  παραλαβής,

δεν λαµβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 25°

Απόρριψη συµβατικών  υλικών -  αντικατάσταση

Ι.Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρης  ή  µέρους  της  συµβατικής

ποσότητας  των  υλικών,  µε  απόφαση του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου  ύστερα από

γνωµοδότηση  της  αρµόδιας  επιτροπής  παραλαβής,  µπορεί  να  εγκρίνεται

αντικατάσταση  της  µε  άλλη,  που  να  είναι  σύµφωνη  µε  τους  όρους  της  σύµβασης,

µέσα σε τακτή προθεσµία  που ορίζεται  από την απόφαση αυτή.

Αν  η  αντικατάσταση γίνεται  µετά τη λήξη  του συµβατικού  χρόνου,  η προθεσµία που

ορίζεται  για  την  αντικατάσταση  δεν  µπορεί  να  είναι  µεγαλύτερη  του  1/2  του

συνολικού  συµβατικού  χρόνου,  ο  δε  προµηθευτής  θεωρείται  ως  εκπρόθεσµος  και

υπόκειται  σε κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσµης παράδοσης.

Αν  ο  προµηθευτής  δεν  αντικαταστήσει  τα  υλικά  που  απορρίφθηκαν  µέσα  στην

προθεσµία  που του τάχθηκε και εφόσον  έχει λήξει ο συµβατικός  χρόνος,  κηρύσσεται

έκπτωτος και υπόκειται  στις προβλεπόµενες  κυρώσεις.

2.Η  επιστροφή  των  υλικών  που  απορρίφθηκαν  γίνεται  µετά  την  προσκόµιση  ίσης

ποσότητας  µε  την  απορριφθείσα  και  αφού  αυτή  παραληφθεί  οριστικά.  Στην

περίπτωση  αυτή  ο  προµηθευτής  υποχρεούται  να  παραλάβει  την  ποσότητα  που

απορρίφθηκε  και αντικαταστάθηκε µέσα  σε  είκοσι  (20)  ηµέρες  από την  ηµεροµηνία

της  οριστικής  παραλαβής  της  νέας  ποσότητας.  Η  προθεσµία  αυτή  µπορεί  να

παραταθεί  ύστερα  από  αίτηµα  του  προµηθευτή,  που  υποβάλλεται  απαραίτητα  πέντε

(5)  τουλάχιστον  ηµέρες  πριν  από  την  εκπνοή  της,  µε  απόφαση  του  αρµοδίου

αποφαινοµένου  οργάνου  µε την οποία και επιβάλλεται  πρόστιµο σε ποσοστό 2,5%  επί

της  συµβατικής  αξίας της συγκεκριµένης  ποσότητας. Αν  παρέλθει  η προθεσµία αυτή

Σελίδα 30  από 45
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και η παράταση που χορηγήθηκε  και ο προµηθευτι

ποσότητα,  ο  φορέας  µπορεί  να  προβεί  στην  κατα^

αυτής, κατά τις ισχύουσες  διατάξεις.

3.Με  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου

αρµόδιας  επιτροπής  παραλαβής,  µπορεί  να  εγκρι(

των υλικών που απορρίφθηκαν πριν  από την  αντικατάσταση

ο προµηθευτής να καταθέσει χρηµατική  εγγύηση

αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

:ιου

ΑΡΘΡΟ  2ι>

Τρόπος Πληρωµής- Απαιτούµενα  δικά ιολογητικά για πληρωµή του

αναδό/ου

1. Η πληρωµή  του  προµηθευτή θα γίνει στο  100%

παραλειφθεί  µε  βάση  το  πρωτόκολλο  οριστικής π<

των νοµίµων  δικαιολογητικών  µέσα σε  εύλογο  χρό

σχετικών  ενταλµάτων  πληρωµής.  Όλα  τα  δικαιολο|γητ

την αρµόδια υπηρεσία του  Δήµου.

Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται είναι  κατ'  ελάχ

α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτι|κής

αυτοδίκαιης  παραλαβής,  αποδεικτικό  προσκοµιδής

σύµφωνα µε το άρθρο 208 του  Ν.4412/2016.

β)  Αποδεικτικό  εισαγωγής  του  υλικού  στην  από

εισαγωγή.

γ)  Τιµολόγιο  του  προµηθευτή  εις  τριπλούν  π<

Εξοφλήθηκε  ».

δ)  Εξοφλητική  απόδειξη  του  προµηθευτή,  εάν  το

«Εξοφλήθηκε».

ε) Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και Ασφαλιστικής  Ι Ενηµερότητας

2.  Τον  προµηθευτή  βαρύνουν  οι  νόµιµες  κρατήσεις  που  αποδίδονται  από  την

Σελίδα 31  από 45

ΐ ς  δεν  παρέλαβε  την  απορριφθείσα

τροφή  ή  εκποίηση  της ποσότητας

,  ύστερα  από  γνωµοδότηση  της

εί  η  επιστροφή  στον  προµηθευτή

ιί  τους, µε  την  προϋπόθεση

να  καλύπτει  την  καταβληθείσα

της  αξίας της προµήθειας,  που θα

ψαλαβής,  και µε  την  προσκόµιση

/ο απαραίτητο για  την  έκδοση  των

ικά  πληρωµής  ελέγχονται  από

ιστον τα εξής:

παραλαβής  ή  σε  περίπτωση

του  υλικού  στην  αποθήκη,

θήκη  του  φορέα  εφόσον  γίνει  η

)υ  να  αναφέρει  την  ένδειξη  «

τιµολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη
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αναθέτουσα αρχή στο Δηµόσιο,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες  διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 27°

Κανόνες Δηµοσιότητας της Διακήρυξης

1. Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις  εργάσιµες

ηµέρες  και  ώρες  στο  δηµοτικό  κατάστηµα  Ορεστιάδας  και  ηλεκτρονικά  στην

ιστοσελίδα  του  Δήµου Ορεστιάδας:  ννΓ\ν\ν.θΓ65ίί&(1&.£Γ.

2.  Η περίληψη  της  παρούσης  θα αποσταλεί  για  δηµοσίευση  σε  µία ηµερήσια

εφηµερίδα  του  Νοµού  και τα έξοδα  δηµοσίευσης  θα βαρύνουν  τον  ανάδοχο. Επίσης

θα  αναρτηθεί  στο  πρόγραµµα  «διαύγεια»,  θα καταχωρηθεί  στο  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  και θα

τοιχοκολληθεί  στον πίνακα ανακοινώσεων  του δηµαρχιακού καταστήµατος.

Η παρούσα διακήρυξη  εγκρίθηκε  µε  την  αριθµ.  188/2016  (ΑΔΑ:ΩΗΠ4ΩΞΒ-

ΡΜ5) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ  28°

Γενικά

Κάθε  τι  που  δεν  προβλέπεται  στην  παρούσα διακήρυξη  συµπληρώνεται  από

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  , του Ν.  1069/1980  και του Ν.  3463/2006.

Ορεστιάδα  10/11/2016

Ο Δήµαρχος  Ορεστιάδας
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΜΗΤΡΩ€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αριθµός Μελέτης  45/2016

Προµήθεια: « ανταλλακτικών για την συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων

έργου »

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΟΜΑ ΛΑΣ  1

Της  επιχείρησης

.,  έδρα

αριθµός  ,  τηλέφωνο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.421,68 €

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

,  οδός  ,

.,  ίαχ  ,  ειπαίΐ:

€ΡΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

34350000-5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
9.523,20

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σελίδα 33 από 45
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αριθµός Μελέτης  45/2016

Προµήθεια: « ανταλλακτικών για την συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων

έργου »

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  ΟΜΑΔΑΣ  2

Της  επιχείρησης

.,  έδρα

αριθµός τηλέφωνο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.421,68 €

.,  οδός

ίαχ

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

επιαίΐ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ

34350000-5 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

4.697,12

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σελίδα 34 από 45
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αριθµός Μελέτης  45/2016

Προµήθεια: « ανταλλακτικών για την συντήρη* η οχηµάτων και µηχανηµάτων

έργου »

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  ΟΜΑΔΑΣ  3

Της  επιχείρησης

.,  έδρα

αριθµός  ,  τηλέφωνο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.421,68 €

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

.,  οδός

ίαχ

€ΡΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ  ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ

31610000-5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  &

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

4.336,28

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σελίδα 35 από 45
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αριθµός Μελέτης  45/2016

Προµήθεια: « ανταλλακτικών για την συντήρη< η οχηµάτων και µηχανηµάτων

έργου »

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Ο Μ

Της  επιχείρησης

.,  έδρα

αριθµός  ,  τηλέφωνο

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 22.421,68 €

ΔΑΣ  4

.,  οδός

ίαχ

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

επιαΐΐ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

31610000-5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ·

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3.865,08

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σελίδα 36  από 45
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αριθ. Μελέτης: 45/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ: 22.421,68 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.  ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σελίδα 37  από 45
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η  παρούσα  µελέτη  συντάσσεται  προκειµένου ο  Δήµος  Ορεστιάδας  να
προβεί  στην  προµήθεια ανταλλακτικών  απαραίτητων  για  την  συντήρηση,  καλή
λειτουργία  και  ασφάλεια  των  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  έργων του  Δήµου.
Συγκεκριµένα θα γίνει προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικών  και ηλεκτρολογικού
υλικού στα οχήµατα και µηχανήµατα έργου.  Ο  ενδεικτικός προϋπολογισµός
της  µελέτης  ανέρχεται  στο  ποσό  των 18.082,00€  πλέον  Φ.Π.Α.24% 4.339;68€

συνολικά 22.421,68 € των εξόδων προϋπολογισµού έτους 2016.
Τα  οχήµατα  και  µηχανήµατα  του  Δήµου  για  τα  οποία  προορίζονται τα

ανταλλακτικά είναι τα παρακάτω:

1.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ

ΜΑΡΚΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑΊης

ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 \ΛωΒ9525031Κ862872 ΚΗΙ5090 38 ΟΙΕ5ΕΙ 19/08/2004

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕΡΟΕΟΕ5 \Λ/ΟΒ9525031Κ862331 ΚΗΗ  5058 38 ΟΙΕ5ΕΙ 19/8/2004

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 \Λ/ΟΒ957541ΐν215728 ΚΗΙ8568 38 ΟΙΕ5ΕΙ 03/12/2008

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 \Λ/ΡΒ957541ΐνΖ1563 ΚΗΙ8569 38 ΟΙΕ5ΕΙ 03/12/2008

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 ννθΒ6561091Κ27112 ΚΗΥ  7405 66 ΟΙΕ5ΕΙ 26/02/1998

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 \Λ/ΟΒ6561091Κ27143 ΚΗΥ  7406 66 ΟΙΕ5ΕΙ 26/02/1998

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 ν\/ΟΒ9540821Κ55326 ΚΗΙ8599 72 ΟΙΕ5ΕΙ 04/09/2007

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ νοινο Υν2^60Β68Α678577 ΚΥ  8708 77 ΟΙΕ5ΕΙ 29/09/2010

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ νοίνο Υν2ϋδΟΟΒ99Α680521 ΚΥ  8724 77 ΟΙΕ5ΕΙ 29/09/2010

10 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ νοινο Υν2Ε4€€Α93Β326362 ΚΗΙ5078 33 ΟΙΕ5ΕΙ 21/10/2003

11 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΑΡ ΧΙΚΑΕ75ΡΟΟΕ798830 ΚΗΙ8582 55 ΟΙΕ5ΕΙ 2009

2.  ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ

ΦΟΡ.

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ1ης

ΑΔΕΙΑΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 \Λ/ΟΒ6591391Κ002842 ΚΗΙ5080 88 ΟΙΕ5ΕΙ 16/12/2003

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 ννθΒ9323251Κ948058 ΚΗΙ8597 72 ΟΙΕ5ΕΙ 17/08/2004

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 62001615020845 ΚΗΗ  5055 88 ΟΙΕ5ΕΙ 12/02/1990

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ινεοο \Λ/ϋΜΒΐνΜΤΟθαθ61116 ΚΗΥ  7427 57 ΟΙΕ5ΕΙ 31/01/2000

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ινεοο \Λ/ϋΜΒΐνΜΤΟθαθ62341 ΚΗΥ  7437 57 ΟΙΕ5ΕΙ 31/01/2000

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΕΚΟΕΟΕ5 \Λ/ΟΒ6593361Κ004965 ΚΗΥ  7446 88 ΟΙΕ5ΕΙ 25/04/2001
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ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ'

Α/Α

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ1ης

ΑΔΕΙΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ .ΙΟ 3

ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ

ΦΟΡ.

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ1ης

ΑΔΕΙΑΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ  .ΙΟΒ ΚΒ30Χ05Τ91347896 ΜΕ  114635 00 ΟΙΕ5ΕΙ 10/12/2009

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ  4 <4

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ  ί· <4

ΜΑΡΚΑ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡ.  ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ

ΦΟΡ.

ΙΣΧΥΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ1ης

ΑΔΕΙΑΣ

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  4X4 ΤΟΥΟΤΑ ΜΚΟΡΚ296901007858 ΚΗΙ8579 17 ΟΙΕ5ΕΙ 28/07/2009

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  4X4 ΤΟΥΟΤΑ ΜΚΟΗΚ226001510097 ΚΗΙ8574 17 ΟΙΕ5ΕΙ 11/03/2009

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  4X4 ΤΟΥΟΤΑ .ΙΤ1321ΝΒ809027200 ΚΗΥ  7404 17 ΟΙΕ5ΕΙ 17/02/1998

Σύµφωνα  µε  την  ανωτέρω  κατανοµή  τ

έργων,  έχουν  εγγραφεί  αντίστοιχοι  Κ.Α.  εξόδων

για  το έτος 2016, αναλυτικά  ως εξής:

-Κ.Α. 20.6671(13.859,48€ - προµήθεια ανταλλακτικών)

-Κ.Α. 30.6671 (8.562,20€ - προµήθεια ανταλλακτικών)

Σελίδα 39 από 45

)ν  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων

στον  προϋπολογισµό  του  Δήµου
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Κ.Α.

02.20.6671

02.30.6671

02.20.6671

02.30.6671

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧ/ΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧ/ΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ/Ε

ΠΟΣΟ (€)

9.523,20

4.697,12

4.336,28

3.865,08

Δεδοµένου του ότι στην Ελληνική αγορά  δεν υφίστανται  εταιρίες  οι  οποίες
να  µπορούν  να  καλύψουν  την  απαίτηση  για  κάθε  είδος  ανταλλακτικού  που
απαιτείται  για τη χρήση και λειτουργία  πάσης φύσεως  οχήµατος και µηχανήµατος
έργου, η παρούσα  µελέτη για την προµήθεια  των  αναγκαίων  ανταλλακτικών των
διαφόρων  τύπων  οχηµάτων  και  µηχανηµάτων  έργου  βασίζεται  στην
οµαδοποίηση  τους  ανά  είδος  και  σε  αντιστοιχία  µε  τους  εγγεγραµµένους  ανά
Υπηρεσία κωδικούς, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1

ΚΩΔΙΚΟΣ

02.20.6671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘ/ΤΑΣ  &

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ -  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΚΗΙ 8569

ΚΗΙ  7405

ΚΗΙ  5078

ΚΗΙ 8582

ΤΥΠΟΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

315/80-Κ22,5

315/80-Κ22,5

315/80-Κ22,5

315/80-Κ22,5

ΠΟΣΟ ( € )

9.523,20

ΟΜΑΔΑ  2

ΚΩΔΙΚΟΣ

02.30.6671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ

Μ/Ε

ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  - ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΚΗΙ 8597

ΚΗΙ 8579

ΚΗΙ 8574

ΜΕ  114635

ΤΥΠΟΣ  ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

315/80-Κ22,5

255/75-Κ15

255/75-Κ15

12,5/80-18

ΠΟΣΟ ( € )

4.697,12

Σελίδα 40 από 45
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ΟΜΑΔΑ 3

ΚΩΔΙΚΟΣ

02.20.6671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΗΛΕΚ/ΓΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘ/ΤΑΣ &

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -

ΑΝΑΚΥΚΛΓ

ΟΧΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΚΥ 8724

ΚΗΙ 5058

ΚΗΥ 7406

ΜΕ  3061

ΚΗΙ 8569

ΚΗΙ 8599

ΚΗΙ 8568

ΚΗΙ 5058

Ι»

Κ

ΟΜΑΔΑ 4

ΚΩΔΙΚΟΣ

02.30.6671

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-

ΤΟΠΟΟΕΤΗΣΗ

ΗΛΕΚ/ΓΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ

Μ/Ε

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΟΧΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ

ΚΗΥ 7442

ΜΕ 92831

ΚΗΙ 5080

ΚΗΙ 5055

ΜΕ 96630

ΚΗΥ 7427

ΚΗΙ 8579

ΚΗΙ 8580

ΚΗΙ 5093

Ορεστιάδα  03/11/2β^δ  Ε

Ο συντάξοβ/7/  ,ΧΌ )̂̂ — — ̂ ^»\

//7  '  Γ&^&^\ 'ν^  ΗΠΡ

ί^Ο**^-— "̂ "̂  /  /

ΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

παταρίες 2 Χ 180ΑΗ + 1 Χ 100ΑΗ

Μπαταρίες 2 Χ 180ΑΗ + Μίζα

Μπαταρίες 2 Χ 180ΑΗ + Μίζα

Μπαταρίες 2 Χ 180ΑΗ

Διακόπτης φώτων - φλας

ικλοφορητής καλοριφέρ + µοτέρ

Διακόπτης φώτων - φλας

Ψυγείο καλοριφέρ κοµπλέ +
Διακόπτης φώτων - φλας

ΠΟΣΟ ( € )

4.336;28

[ -ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Μπαταρίες 2 Χ 180ΑΗ

Μπαταρίες 1 Χ 180ΑΗ

Μπαταρίες 2 Χ 180ΑΗ + Μίζα

Μπαταρίες 2 Χ 180ΑΗ

Μπαταρίες 2 Χ 180ΑΗ

Μπαταρίες 1 Χ 100ΑΗ

Μπαταρίες 2 Χ 100ΑΗ

Μπαταρίες 1 Χ 100ΑΗ

Μπαταρίες 2 Χ 100ΑΗ

ΠΟΣΟ ( € )

3.865,08

\ΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ορεστιάδα  03/11/2016

οϊσταµένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

Καθαριότητας και  Πρασίνου

^

ΔΕ26  Μηχ/της οχηµάτων
Η

)  ϊ ΐ ρ ο ϊ σ τ ά µ & ΐ ί ϋ ς  της  ΤΥΔΟ

Σελίδα 41 από 45
Στυλιανός

Μηχανικός
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ  1ης ΟΜΑΔΑΣ

(Κ.Α. 02.20.6671 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΑΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧ/ΤΩΝ  - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Α/Α

1

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

315/80-Κ22,5

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

τεµ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ

480,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

16

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ  24%

Γ. ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ €

7.680,00

7.680,00

1.843,20

9.523,20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ  2ης  ΟΜΑΔΑΣ

(Κ.Α.  02.30.6671) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤ1ΚΩΝ ΟΧ/ΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

Α/Α

1

2

3

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

315/80-Κ22,5

255/75-Κ15

12,5/80-18

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

τεµ.

τεµ.

τεµ.

ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΑΣ

480,00

146,00

350,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4

8

2

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ  24%

Γ. ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗ €

1.920,00

1.168,00

700,00

3.788,00

909,12

4.697,12

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ  3ης ΟΜΑΔΑΣ

(Κ.Α. 02.20.6671  - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  - ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

Α/Α

1

2

3

4

5

6

7

Είδος Υλικού

Μπαταρίες  180 ΑΗ

Μπαταρίες  100 ΑΗ

Διακόπτης φώτων  - φλας

Κυκλοφορητής  καλοριφέρ

Μοτέρ  καλοριφέρ

Ψυγείο  καλοριφέρ  κοµπλέ

Μίζα 24 V

Μ/Μ

τεµ

τεµ

τεµ

τεµ

τεµ

τεµ

τεµ

Ποσότητα

8

1

3

1

1

1

2

Τιµή  Μονάδας

195,00

117,00

180,00

150,00

250,00

440,00

220,00

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α24%

Γ. ΣΥΝΟΛΟ

Δαπάνη €

1.560,00

117,00

540,00

150,00

250,00

440,00

440,00

3.497,00

839,28

4.336,28
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΣΜΟΣ 4ης  ΟΜΑΔΑΣ

(Κ.Α. 02.30.6671 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩ \Ι  Μ/Ε  -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

Α/Α Είδος Υλικού Μ/Μ Ποσότητα Τιµή  Μονάδας Δαπάνη €

Μπαταρίες  180 ΑΗ τεµ 195,00 1.755,00

Μπαταρίες 100 ΑΗ τεµ 117,00 702,00

Ψυγείο  καλοριφέρ  κοµπλέ τεµ 440,00 440,00

Μίζα  24ν τεµ 220,00 220,00

Ορεστιάδα  03/11/2016

Ο Συντάξας

\

Γκαρλιατσκούδης  Ευάγγελος ./

ΔΕ26  Μηχ/της  Οχηµάτων Η  V

Σελίδα 43  από 45

ΣΥΝΟΛΟ 3.117,00

Φ.Π.Α 24% 748,08

Γ. ΣΥΝΟΛΟ 3.865,08

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ορεστιάδα  03/11/2016

Η  Προϊσταµένη  Δνσης  Περιβάλλοντος

Καθαριότητας  και  Πρασίνου

Βαρσαµακίδορ Ευαγγελία

Ο  Προϊόν

Ορεοπάοα

,,ις  ΤΥΔΟ

Μηχανολόγος  Μηχανικός
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Για την προµήθεια Ελαστικών οχηµάτων -  µηχανηµάτων έρνων.
Τα  υπό  προµήθεια  ελαστικά  θα  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας,

γνωστού  και εύφηµου  οίκου της  αγοράς, σύµφωνα  µε  την  Τεχνική περιγραφή, η
παράδοση  των  οποίων  θα  πραγµατοποιηθεί επί  των  ζαντών  των  τροχών  κάθε
οχήµατος, ζυγοσταθµισµένα.
Σε  όλα  τα  κάτωθι  αναφερόµενα  ελαστικά  θα  πρέπει  να  αναγράφονται  τα
παρακάτω στοιχεία:
-Επωνυµία  κατασκευαστή  και εµπορική ονοµασία του  ελαστικού
-Διάσταση ελαστικού
-Εάν φέρει αεροθάλαµο ή όχι
-Χώρα κατασκευής του  ελαστικού
-Δείκτης φορτίου
-Δείκτης ταχύτητας
-Αναγραφή της µέγιστης επιτρεπόµενης πίεσης αέρα
-Τετραψήφιος αριθµός περί της ηµεροµηνίας παραγωγής του.
Τα υπό προµήθεια  ελαστικά πρέπει  να είναι  διαστάσεων ως αυτές αναγράφονται
στον  προϋπολογισµό  της µελέτης ανά όχηµα για το οποίο  προορίζονται,  να  είναι
καινούρια  πρώτης  ποιότητας  µη  αναγοµωµένα,  σε  άριστη  κατάσταση και  να
στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων.
Ο  προµηθευτής  θα  πρέπει  να  προσκοµίσει  βεβαίωση  ότι  τα  προς  προµήθεια
ελαστικά τα οποία  θα παραδοθούν  θα είναι  καινούρια, πρώτης ποιότητας και µη
αναγοµωµένα.
Κατά την ηµεροµηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων  από τον προµηθευτή,
πρέπει  να  µην  έχει  συµπληρωθεί  χρονικό  διάστηµα  µεγαλύτερο  των  (5) πέντε
µηνών,  από  την  ηµεροµηνία  παραγωγής  τους,  η  οποία  θα  αναγράφεται  στα
ελαστικά.
Τα  προσφερόµενα  ελαστικά  επίσωτρα  πρέπει  να  είναι  κατάλληλα  για  τις
ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες.
Στο  πλευρικό  τοίχωµα  των  επισώτρων  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  σε  ανάγλυφη
µορφή οι προβλεπόµενες  από την ισχύουσα νοµοθεσία επισηµάνσεις οι οποίες θα
πρέπει να έχουν αποτυπωθεί  στα επίσωτρα  κατά το στάδιο παραγωγής και όχι εκ'
των υστέρων στο ήδη έτοιµο επίσωτρο.
Η  συνολική ποσότητα κάθε είδους  και  η διάσταση του  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου
κατασκευαστικού οίκου και όχι  διαφορετικών.
Οτιδήποτε  δεν  αναφέρεται  αναλυτικά  στην  παρούσα  τεχνική  προδιαγραφή
νοείται  ότι  θα  πραγµατοποιηθεί  σύµφωνα  µε  τους  κανόνες που  ισχύουν  και τις
σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών.
Επιπλέον από τον Δήµο απαιτούνται τα κάτωθι:
Τα  ελαστικά  επίσωτρα  θα  πρέπει  να  µην  παρουσιάζουν  τα  πιο  κάτω
κατασκευαστικά ελαττώµατα:
Α) Ρωγµές πλευρικών  τοιχωµάτων
Β)  Ατέλειες  του  πλέγµατος  ώστε  να  επηρεάζεται  η  µορφή  και  συνεπώς  η
αξιοπιστία  κατά την χρήση
Γ) Διαχωρισµός  των λινών
Δ) Ανοµοιοµορφία  στις διαστάσεις  µεταξύ νοητών διαδοχικών  εγκάρσιων τοµών

Σελίδα 44 από 45
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µε  κυρτώµατα  ή  ελλιπή  κάλυψη  τουΕ)  Ελαττωµατική  κυκλική  στεφάνη
µεταλλικού πυρήνα µε ελαστικό

2. Για την προµήθεια ηλεκτρολονικού υλικού οχηιµάτων -  µηχανήµάτων έρνων.
Τα  υλικά  ηλεκτρολογικού  εξοπλισµού  θα  είναι  άριστης  ποιότητας  και

κατασκευής και  σύµφωνα  µε τις απαιτούµενες  από τον  εκάστοτε κατασκευαστή
οχήµατος ή µηχανήµατος προδιαγραφές. Θα βρίσκονται σε καλή κατάσταση  και
θα  προέρχονται  από  αναγνωρισµένους  οίκους  κατασκευής.  Θα  παρέχουν  τις
απαιτούµενες  εγγυήσεις  όταν  και  όποτε  απαιτηθεί  από  την  Υπηρεσία.  Η
παράδοση  του ηλεκτρολονικού υλικού  θα πραγµατοποιηθεί  επί των οχηµάτων  -
µηχανηµάτων  έργων  µε  Εγγύηση  Καλής  Λειτρυργίας  και  δυνατότητα  άµεσης
αντικατάστασης των ελαττωµατικών  υλικών.

Ορεστιάδα  03/11/2016

Ο συντάξας

Γκαρλιατσκούδης  Ευάγγελος
ΔΕ26 Μηχ/της  οχηµάτων

ΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ορεστιάδα  03/11/2016

Γίσταµένη Δ/νσης Περιβάλλοντος

Καθαριότητας και  Πρασίνου

Ευαγγελία
ων  Γεωπονίας

Ο

Ορε ί̂ί—...

ικος

Σελίδα 45 από 45
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