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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

διακηρύττει  την  διενέργεια  συνοπτικού  µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε  σφραγισµένες

προσφορές  για την «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  4X4  »

ενδεικτικού  συνολικού προϋπολογισµού 30.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α. σύµφωνα

µε τους παρακάτω όρους και το τεύχος της υπ'  αρίθµ.  46/2016  µελέτης.

ΑΡΘΡΟ  1°
Ισγύουσες διατάξεις

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'  αριθ.  133/2016  απόφασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  έγκρισης  ανάληψης

υποχρέωσης  και διάθεσης πίστωσης.

9.  Την  υπ'  αριθµ.  213/2016  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  περί  «  έγκρισης  διενέργειας  της

προµήθειας,  του  τρόπου  εκτέλεσης  , της  µελέτης  και  καθορισµού  όρων  διακήρυξης  του

συνοπτικού διαγωνισµού »

Σελίδα  2 από 44
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ΑΡΘΡΟ  2°
Όνοµα - Διεύθυνση της Υπηρεσίας πο\

Τόπος και /ρόνος διεξαγωγής τ

Η Υπηρεσία που  θα συνάψει  τη σύµβαση για την

Δήµος Ορεστιάδας  που έχει την έδρα της στην  Ορεστιάδα

Η  διεξαγωγή του  διαγωνισµού  θα γίνει  στην  πόλη  της  (

του  Δηµοτικού Συµβουλίου,  στο  Δηµαρχιακό  Κατάστηµα

ηµέρα  Πέµπτη  και  ώρα  10:00-10:30  π.µ.  (ώρα  λήξης

επιτροπή).

ΑΡΘΡΟ  3°
Σύστηµα Διαγωνισµού - Πρ

κτέλεση  της ως άνω προµήθειας  είναι  ο

-  Βασ. Κων/νου 11.

ρεστιάδας,  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων

οδός Βασ. Κων/νου 11  στις 08/12/2016

επίδοσης  των  προσφορών  στην  αρµόδια

"

Η  προµήθεια  του  ενός  (1)  καινούργιου

διαγωνισµό  και  µε  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέο

προσφορά αποκλειστικά  βάσει της  τιµής.

Ο  προϋπολογισµός  της  συνολικής  δαπάνης  αν

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

Κάθε  προσφορά  θα  συνταχθεί  στην  Ελληνική  γλώσσ

δικαιολογητικά συµµετοχής στο  διαγωνισµό.

Η  προµήθεια  χρηµατοδοτείται  εξ  ολοκλήρου  από

Πυροπροστασίας  του  Δήµου  και  θα  βαρύνει  τον

Οικ. Έτους  2016.

ΑΡΘΡΟ  4ο :

Τρόπος λήνι/ϊκ των  εγγράφων του  διαγωνισµού  ι<

ηµιφορτηγού  4X4  θα διεξαχθεί  µε  συνοπτικό

συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη

ρχεται  στο  ποσό  των 30.000,00€

ποσό των 5.806,456 µε Φ.Π.Α.

,  θα  συνοδεύεται  από  τα  απαιτούµενα

Οι  οικονοµικοί  φορείς  που  επιθυµούν  να  συµµετέχουν

λάβουν  γνώση  του  πλήρους  τεύχους  της  διακήρυξης  σε

του Δήµου Ορεστιάδας, στον δικτυακό τόπο:

ΓραφΠληροφορίες  για  το  διαγωνισµό  παρέχονται  από το

Χρήστου  Ιωάννης  ),  ηµέρες  Δευτέρα  έως  και  Παρασκε1

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

Τηλέφωνα: 2552350364, 2552350368, 2552350350  ΡΑΧ

Σελίδα 3 από 44

συνάπτει τη  Σύµβαση
>υ διαγωνισµού

υπολογισµός

αστώσεις  της  Πολιτικής  Προστασίας-

Κ.Α.  30.7132.01  του  προϋπολογισµού

αϊ πληροφοριών της διακήρυξης

στο  συνοπτικό  διαγωνισµό  µπορούν  να

ηλεκτρονική  µορφή,  από την  ιστοσελίδα

είο  Προµηθειών  ( αρµόδιος  υπάλληλος

ή, και ώρες  08.00  -  15.00,  Διεύθυνση

2552350399 ,
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ΑΡΘΡΟ  5°
Συµµετο/ή 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 συιιµετο/τίς

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:

ϊ.  Συµµετοχή σε  εγκληµατική οργάνωση,

π.  Δωροδοκία,

ϊϋ.  Απάτη,

ίν.  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,

νπ.  Για  σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα όπως ειδικότερα  και αναλυτικά αυτά ορίζονται

στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η  υποχρέωση  αποκλεισµού  οικονοµικού  φορέα εφαρµόζεται επίσης,  όταν το  πρόσωπο εις βάρος

του  οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  µέλος  του  διοικητικού,

διευθυντικού ή  εποπτικού οργάνου του  οικονοµικού  φορέα ή έχει  εξουσία  εκπροσώπησης, λήψης

αποφάσεων ή ελέγχου  σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά  ιδίως:

-  τους  διαχειριστές  των  εταιρειών  περιορισµένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  προσωπικών

εταιρειών  (Ο.Ε.  και Ε.Ε.),

Σελίδα  4 από 44
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τον  διευθύνοντα  σύµβουλο  και  όλα  τα  µέλη  του

εταιρειών  (Α.Ε.).

β)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ως  προκαταρ

πιστοποιητικών που εκδίδουν  δηµόσιες  αρχές ή τρίτα µέρη

δηλώνει  ότι  δεν  έχει  αθετήσει τις υποχρεώσεις  του όσον

κοινωνικής  ασφάλισης.  Αν  ο οικονοµικός  φορέας  είναι

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις  του που αφορούν τις ε

τόσο την κύρια όσο και την επικουρική  ασφάλιση.

τική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση  των

, όπου ο εν λόγω  οικονοµικός  φορέας θα

αφορά  την  καταβολή φόρων ή  εισφορών

,λληνας πολίτης  ή έχει την  εγκατάσταση

φορές κοινωνικής  ασφάλισης καλύπτουν

γ)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ως προκαταρ

πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες  αρχές ή τρίτα µέρ ι

δηλώνει  ότι  δεν  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθ

εκκαθάρισης  ή  τελεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση από

υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συµβιβασµού  ή

δραστηριότητες  ή εάν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε ανάλογ

διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις  νόµου.

δ)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  ως προκαταρ

πιστοποιητικών που εκδίδουν  δηµόσιες  αρχές ή τρίτα µέρη

δηλώνει  ότι  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων

απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λ

κριτηρίων  επιλογής  ούτε έχει αποκρύψει τις  πληροφορίες

ε)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  του  διαγωνιζόµενου

προδιαγραφών,  των  όρων  της  παρούσας  διακήρυξης  κο

κείµενων νόµων  και τους αποδέχεται  πλήρως και ανεπιφΐ

ζ)  1. Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

ΐ.  Για Ανώνυµη  Εταιρεία απαιτείται:

α) ισχύον καταστατικό  αυτής,

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

γ)  Φ.Ε.Κ.,  στο  οποίο  υπάρχει  δηµόσιε

Διοικητικό  Συµβούλιο  και την εκπροσώπησ

π.  Για  Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο  καταστατικό,  (

Ε.Π.Ε.

Σελίδα  5 από 44

Διοικητικού  Συµβουλίου  των  ανωνύµων

τική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση των

, όπου ο εν λόγω  οικονοµικός  φορέας θα

ί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης  ή  ειδικής

κκαθαριστή  ή  από το  δικαστήριο  ή  έχει

χει  αναστείλει  τις  επιχειρηµατικές  του

κατάσταση  προκύπτουσα από παρόµοια

τική  απόδειξη  προς  αντικατάσταση των

, όπου ο εν λόγω  οικονοµικός  φορέας θα

^ατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που

γων  αποκλεισµού  ή  την  πλήρωση  των

χυτές.

ότι  έχει  λάβει  γνώση  των  τεχνικών

των  σχετικών  µε  αυτήν  διατάξεων  και

Ίακτα.

αταστατικου και

.ιένη  ολόκληρη  η  ανακοίνωση  µε  το

της συγκεκριµένης  εταιρείας,

πό το οποίο  προκύπτει ο διαχειριστής  της
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ΐϋ.  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 έχει  εκδοθεί  το  πολύ  δύο  (2)

µήνες  πριν  από  την  διενέργεια  του  διαγωνισµού,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ότι  δεν  έχει

πραγµατοποιηθεί  άλλη  µεταβολή  στην  εταιρική  κατάσταση  ύστερα  από το  τελευταίο  καταστατικό

ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

Αν  σε  κάποια  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  παραπάνω  πιστοποιητικά  ή  έγγραφα  ή  νοµιµοποιητικά

έγγραφα  εκπροσώπησης  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις,  µπορούν  να

αντικατασταθούν  από  τα  ισχύοντα  στη  χώρα  εγκατάστασης  του  οικονοµικού  φορέα,  τα  οποία θα

υποβληθούν  µαζί  µε  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986,  που  θα  τα  απαριθµεί  και  θα  τα

αντιστοιχίζει.

2.  Οι  Ενώσεις  οικονοµικών  φορέων  που υποβάλλουν  κοινή  προσφορά  θα πρέπει να  υποβάλλουν

όλα  τα παραπάνω δικαιολογητικά  για  κάθε υποψήφιο  που  συµµετέχει  στην  ένωση.  Η Ένωση  δεν

υποχρεούται  να περιβληθεί σε  ιδιαίτερη  νοµική  µορφή προκειµένου  να υποβάλει  προσφορά, όµως

στην  περίπτωση  που  της  ανατεθεί  η  σύµβαση,  πρέπει  να  περιβληθεί  από  την  αναγκαία  νοµική

µορφή.  Επίσης,  τα απαιτούµενα  δικαιολογητικά  πρέπει,  επί ποινή  αποκλεισµού,  να  υποβάλλονται

χωριστά  για  κάθε  µέλος  της.  Με  την  υποβολή  της  προσφοράς  κάθε  µέλος  της  ευθύνεται

αλληλέγγυα  και εις  ολόκληρον  και σε  περίπτωση  κατακύρωσης της  σύµβασης  σε  αυτή, η  ευθύνη

αυτή  εξακολουθεί  µέχρι  πλήρους  εκτέλεσης  της  σύµβασης.  Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας

ανικανότητας  για  οποιοδήποτε  λόγο,  µέλος  της  Ένωσης  δεν  µπορεί  να  ανταποκριθεί  στις

υποχρεώσεις του κατά το χρόνο  εκτέλεσης της Σύµβασης,  τότε εάν οι συµβατικοί  όροι µπορούν  να

εκπληρωθούν  από τα εναποµείναντα  µέλη της,  η  Σύµβαση  εξακολουθεί  να υφίσταται στο  σύνολο

της  και να παράγει  όλα  τα έννοµα  αποτελέσµατα της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης  των συµβατικών

όρων  από τα εναποµείναντα  µέλη  εξετάζεται από το Δήµο  Ορεστιάδας, η οποία και θα αποφασίσει

σχετικά.  Εάν  ο  Δήµος  Ορεστιάδας  αποφασίσει  ότι  τα  εναποµείναντα  µέλη  δεν  επαρκούν  να

εκπληρώσουν  τους  όρους  της  Σύµβασης  τότε  αυτά  οφείλουν  να  ορίσουν  αντικαταστάτη,  µε
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προσόντα  αντίστοιχα  του  µέλους  που  αξιολογήθηκε

αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί  µε απόφαση του αρµό

Διευκρινίζεται  ότι ισχύουν  τα εξής για τις υπεύθυνες  δήλο

ί.  Όταν ο υποψήφιος  πάροχος είναι  Ο.Ε. ή  Ε.Ε.

ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος  της εταιρείας,

εταιρική επωνυµία  (σφραγίδα εταιρείας  και υπό

π.  Οι  υπεύθυνες  δηλώσεις  Α.Ε.  και Ε.Π.Ε.  απαιτ

του  Διοικητικού  Συµβουλίου  τους,  το  οποίο

υπογραφής  και  εκπροσώπησης,  εποµένως  θ

εταιρείας  και  θα  υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτο

εταιρείας  και υπογραφή),

ίϋ.  Οι  δηλώσεις  χρειάζεται  οπωσδήποτε  να  έχου

(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα  και

αριθµό  δελτίου  ταυτότητας, τηλέφωνο,  τόπο

είναι ορθές  και πλήρεις σε  στοιχεία υπεύθυνες  <:

ΑΡΘΡΟ 7°

σεις:

αϊ  ο υπογράφων τις υπεύθυνες  δηλώσεις

3α υπογράφει  οπωσδήποτε  κάτω από την

ραφή).

ίται να είναι υπογεγραµµένες  από µέλος

θα  έχει  εκ  του  καταστατικού  δικαίωµα

ενεργεί  ως  νόµιµος  εκπρόσωπος  της

από  την  εταιρική  επωνυµία  (σφραγίδα

/  τα  πλήρη  στοιχεία  του  υπογράφοντος

,ητέρας, ηµεροµηνία  και τόπο  γέννησης,

:αι  διεύθυνση  κατοικίας  κλπ.),  ώστε  να

ηλώσειςτουΝ. 1599/1986.

Χρόνος και Τρόπος  υποβολή

1.  Όσοι  επιθυµούν  να  λάβουν  µέρος  στο  διαγωνισµό

προσφορά, εντός της προθεσµίας που ορίζεται  στο  άρθρο

2.Οι  προσφορές  υποβάλλονται  στο  Δήµο  Ορεστιάδας

καταληκτική ηµεροµηνία  υποβολής των προσφορών, δεν

αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθ

την πρόσκληση για την αποσφράγιση.

3.  Η έναρξη  υποβολής των  προσφορών, που  κατατίθεντο

αρµόδιο  γνωµοδοτικό  όργανο,  κηρύσσεται  από  τον  προδόρο

λήξης.  Η  παραλαβή  µπορεί  να  συνεχισθεί  και  µετά  ττ

εµπρόθεσµα  αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λ<:

ενδιαφεροµένων  οικονοµικών  φορέων. Η λήξη της παραλ

του  αρµόδιου  γνωµοδοτικού  οργάνου,  µε  προειδοποίησι

κήρυξη της λήξης  δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτ

Σελίδα 7 από 44

:ατά  τη  διάρκεια  του  διαγωνισµού.  Ο

ίου οργάνου του Δήµου Ορεστιάδας

προσφορών

πρέπει  να  υποβάλλουν,  επί  αποδείξει,

2 της παρούσας διακήρυξης.

µε  οποιοδήποτε  τρόπο  πριν  από  την

,ποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο

ορίζεται  από τα έγγραφα της σύµβασης ή

κατά  την  καταληκτική ηµεροµηνία  στο

αυτού,  µισή  ώρα  πριν  από  την  ώρα

ν  ώρα  λήξης,  αν  η  υποβολή,  που  έχει

ω  του  πλήθους  των  προσελθόντων

βής κηρύσσεται  επίσης  από τον  πρόεδρο

ολίγων  λεπτών  της  ώρας  και  µετά  την

ση  συµµετοχής.
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4.Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσµα,  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  ή  να

αξιολογηθούν  αντιστοίχως.  Στην  κλειστή  διαδικασία,  προσφορά  που  υποβάλλεται  από

προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.

5.Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  µονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον  οικονοµικό  φορέα  ή,  σε

περίπτωση νοµικών  προσώπων, από το νόµιµο  εκπρόσωπο αυτών.

6.Η  ένωση  οικονοµικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά, η  οποία υπογράφεται υποχρεωτικά

είτε  από  όλους  τους  οικονοµικούς  φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση  είτε  από  εκπρόσωπο  τους

νοµίµως  εξουσιοδοτηµένο.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται  η έκταση και το

είδος  της  συµµετοχής  του  (συµπεριλαµβανοµένης  της  κατανοµής  αµοιβής  µεταξύ  τους)  κάθε

µέλους της ένωσης,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής  αυτής.

ΑΡΘΡΟ 8°

Περιε/όιιενο προσφορών

1. Όσοι  επιθυµούν  να  συµµετάσχουν  στον  συνοπτικό  διαγωνισµό,  απαιτείται να  καταρτίσουν και

να υποβάλουν  εγγράφως προσφορά µε  τα απαραίτητα  δικαιολογητικά  και ότι  άλλο  απαιτείται από

την παρούσα διακήρυξη.

Η προσφορά  υποβάλλεται  µέσα  σε σφραγισµένο  φάκελο,  ( κύριος  φάκελος  ) στον  οποίο  πρέπει να

αναγράφονται εξωτερικά  ευκρινώς:

α) Η λέξη Προσφορά,

β) Προς Δήµο Ορεστιάδας,

γ) Ο Πλήρης  τίτλος και ο αριθµός  της διακήρυξης,

δ) Η ηµεροµηνία  διενέργειας  του διαγωνισµού,

ε)  Τα στοιχεία  του  αποστολέα.  ( επωνυµία,  η  διεύθυνση,  ο  αριθµός  τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας

(ίαχ) και η ηλεκτρονική  του διεύθυνση ( ειπαίΐ).

Σε περίπτωση Ένωσης  οικονοµικών  φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη  στοιχεία  όλων  των

µελών  της, καθώς και τα στοιχεία  του εκπροσώπου τους.

2.  Μέσα  στον  εξωτερικό  φάκελο  ( κύριος  φάκελο  ) προσφοράς  τοποθετούνται  όλα τα σχετικά  µε

την προσφορά στοιχεία  και ειδικότερα:

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:

Σελίδα 8 από 44
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Τα  στοιχεία  που ζητούνται σύµφωνα  µε το άρθρο  6  τη

συµµετοχής).

2.2  Ξεχωριστός  σφραγισµένος  φάκελος  που εξωτερικ

µε την ένδειξη « Τεχνική Προσφορά » και θα περιέχει

2.2.1.  Τα  Τεχνικά  φυλλάδια  και το Ειδικό Έντυπο  θα

µελέτη  του  Δήµου  Ορεστιάδας, στα  οποία θα δίδονται π

του  οχήµατος,  το  αµάξωµα  ,  τον  κινητήρα,  το  σύσττ

κιβώτιο ταχυτήτων και άλλα ουσιώδη  τεχνικά χαράκτη ρι

προδιαγραφές της 46/2016 µελέτης  του Δήµου Ορεστιάδ

2.2.2.  Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία

Ότι  το  αυτοκίνητο  που  προσφέρει  είναι  άριστης  ποι

αµεταχείριστο  δεν  προέρχεται  από  διασκευή,  δεν  έχι

στοιχεία  του  εργοστασίου  κατασκευής,  και  ότι  π

προδιαγραφές σύµφωνα µε την 46/2016 µελέτη  του Δήµο

2.2.3. Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία

α) Ότι  εγγυάται (ο προµηθευτής  και όχι  οι κατασκευασ

οµαλή -  ανεµπόδιστη  λειτουργία  του οχήµατος  συµπερ

τρία  (3)  χρόνια  τουλάχιστον,  σε  κανονικές  συνθήκες  χρ

από πλήρες  πακέτο δωρεάν οδικής  βοήθειας  για τρία  (3)

β)  Ότι  εγγυάται για το χρώµα και για αντισκωριακή προ

γ) Ότι θα διαθέτει,  δίκτυο εξουσιοδοτηµένων  συνεργεία^

στην  προσφορά του  και το  οποίο  θα καλύπτει  κατ'  ελάχ

προγραµµατισµένης συντήρησης.

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονοµικών  φορέων,  τα

ξεχωριστά για κάθε µέλος  της.

Σελίδα 9 από 44

παρούσας  διακήρυξης  (  δικαιολογητικά

θα  αναγράφει  ότι  και κύριος  φάκελος

α παρακάτω  δικαιολογητικά:

ρέπει  να είναι  σύµφωνα  µε την 46/2016

ηροφορίες σχετικά  µε τον κατασκευαστή

α  πέδησης,  το  σύστηµα  ανάρτησης,  το

τικά όπως αυτά αναλύονται στις  τεχνικές

>·

προµηθευτής θα  δηλώνει:

τητας  και  κατασκευής,  καινούργιο  και

επέλθει  καµιά  µεταβολή  στα  τεχνικά

ηροί  όλες  τις  απαιτούµενες  τεχνικές

Ορεστιάδας.

προµηθευτής θα δηλώνει:

ες των  επί  µέρους  συγκροτηµάτων),  την

λαµβανοµένου  και  του  κινητήρα  του, για

σης  και συντήρησης  και να  συνοδεύεται

ρόνια.

τασία για πέντε (5) χρόνια  τουλάχιστον.

γενικών  επισκευών  το οποίο  θα αναφέρει

ττον  της υπηρεσίες  της  εγγύησης  και της

ικά  στοιχεία  πρέπει  να  υποβάλλονται
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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°

Γλώσσα  σύνταξης των προσφορών

1.  Τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  της  παρούσας  διακήρυξης,  για  τη  συµµετοχή  στον

συνοπτικό  διαγωνισµό,  οι  τεχνικές  και  οικονοµικές  προσφορές  συντάσσονται  στην  ελληνική

γλώσσα.

2.  Στα αλλοδαπά δηµόσια  έγγραφα και δικαιολογητικά  εφαρµόζεται  η  Συνθήκη  της Χάγης

της 5.10.1961, που κυρώθηκε  µε το Ν. 1497/1984.  (Α'  188).

3. Μέρος  των τεχνικών  στοιχείων  των προσφορών (π.χ. φυλλάδια µε πλήρη τεχνικά  στοιχεία

των  προσφερόµενων),  µπορεί  να  υποβληθεί  σε  πρωτότυπη  µορφή  σε  ξένη  γλώσσα,  αλλά  να

συνοδεύεται  οπωσδήποτε  από  επίσηµη  µετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα.  Ως  επίσηµες

µεταφράσεις  χαρακτηρίζονται  οι  µεταφράσεις  που  έχουν  επικυρωθεί  από  το  Υπουργείο

Εξωτερικών,  καθώς και αυτές που  έχουν  επικυρωθεί  από δικηγόρο  ή  από εξουσιοδοτηµένα  προς

τούτο πρόσωπα.
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ΑΡΘΡΟ  10°

Αποσφράγιση  και αξιόλογη ο ι προσφορών

1. Μετά τη  λήξη  της  προθεσµίας  παράδοσης των  προσ

και αριθµούνται  από την  επιτροπή  διενέργειας του  διαγο

σειρά  που  επιδόθηκαν  ,  παρουσία  των  συµµετέχον

εκπροσώπων τους, οι οποίοι  λαµβάνουν γνώση των λοιπ

στοιχείων  που υποβλήθηκαν από αυτούς.

2.  Η αποσφράγιση του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  σι

των  οικονοµικών  προσφορών µπορούν  να γίνουν  σε µία

επιτροπής.

3.  Αρχικά  αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσι

συµµετοχής, καθώς και ο φάκελος  της τεχνικής προσφο

την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  που  υποβάλλον

προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η  Επιτροπή  καταχωρεί  όσο

υποβληθέντα  αυτών  δικαιολογητικά  και  τα  αποτελέσµ

οποίο  υπογράφεται από  τα  µέλη  της  Επιτροπής.  Στη  σ

οικονοµικών προσφορών  µονογράφονται  από τα µέλη  τη

Ακολούθως,  η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών  προσφορών πο

ή και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών µε βάση το

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  τεχ\

σφραγισµένοι  φάκελοι  µε  τα  οικονοµικά  στοιχεία  τ

ανακοίνωση  τιµών.  Για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκα\

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά  επιστρέφονται.

4.  Το  αποτέλεσµα  των  ανωτέρω  σταδίων,  που  µπορού

επικυρώνονται  µε  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου  τ

συµµετέχοντες.

5.  Κατά  της  ανωτέρω απόφασης του  αρµοδίου  οργάνοι

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

6.  Προσφορές  που  δεν  κρίθηκαν  αποδεκτές  και

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται σφραγισµένες  στο

7.Στην  ανωτέρω  διαδικασία  της  αποσφράγισης,  αντί

αξιολόγησης  επί  των  προσφορών,  µπορεί  να  γίνεται  χ

οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία  και η ώρα αποσφρ
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)ρών  η  συνεδρίαση  συνεχίζεται  δηµόσια

/ισµού οι φάκελοι  των προσφορών  µε τη

£>ν  ή  των  νοµίµως  εξουσιοδοτηµένων

ν συµµετεχόντων  στη διαδικασία και των

µµετοχής,  των  τεχνικών  προσφορών  και

ίηµόσια  συνεδρίαση,  κατά  την  κρίση  της

οράς,  ο  φάκελος  των  δικαιολογητικών

χς,  µονογράφονται και  σφραγίζονται  από

αϊ  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική

υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα

τα  του  ελέγχου  αυτών  σε  πρακτικό,  το

νέχεια  αποσφραγίζονται  οι  φάκελοι  των

Επιτροπής

υης  τεχνικής  προσφοράς  και  συντάσσει

δεν γίνονται  αποδεκτές και την αποδοχή

κριτήριο ανάθεσης.

κών  προσφορών,  αποσφραγίζονται  οι

ν  προσφορών  και  ακολουθεί  σχετική

αποδεκτές,  οι  φάκελοι  της  οικονοµικής

να  γίνουν  σε  µία  δηµόσια  συνεδρίαση,

υ  Δήµου,  η  οποία  κοινοποιείται  στους

του  Δήµου  χωρεί  ένσταση,  σύµφωνα  µε

συµπεριλαµβάνεται  στο  πρακτικό  δεν

προσφέροντα.

της  µονογραφής  που  θέτει  η  επιτροπή

ση  µηχανικού  µέσου  (διάτρηση),  µε  το

γισης.
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ΑΡΘΡΟ  11°

Χρόνος Ισ/ύς 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  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, αποδεχόµενος την εκ νέου  παράταση

ισχύος της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ  12°

Εναλλακτικές προσφορές

Δεν  γίνονται  δεκτές  µε  ποινή  αποκλεισµού  εναλλακτικές  προσφορές,  της προκηρυχθείσας

προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ  13°

Προσφερόµενη  τιµή

1.  Η  οικονοµική  προσφορά,  δηλαδή  η  προσφερόµενη  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.Π.Α., για  παράδοση της  προµήθειας  στον  τόπο  και  µε

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

3.  Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως  απαράδεκτη. Προσφορά

που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη 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.

5.  Προσφορές που  παρουσιάζουν, κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής Αξιολόγησης, ουσιώδεις

αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτες.

Σελίδα  12 από 44
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ΑΡΘΡΟ  14°

Εχεµύθεια - πρόσβαση στ κ έγγραφα

1.  Ο Δήµος Ορεστιάδας δεν  αποκαλύπτει  πληροφορίες

χαρακτηρίσει  ως  εµπιστευτικές,  συµπεριλαµβανοµένων,

απορρήτων  και των εµπιστευτικών  πτυχών των πρόσφορο

2.  Εφόσον  ένας  οικονοµικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληρι

τεχνικού  ή  εµπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσ

διατάξεις  νόµου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν

πληροφορίας.

3.  Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εµπιστευτικές  πληροφορ

προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική  προσφορά κα

χρησιµοποιούνται  για την αξιολόγηση  της.

4.  Το  δικαίωµα  πρόσβασης  στα  έγγραφα  των  πρόσφορο

σύµφωνα  µε τους όρους του  άρθρου  1 του  άρθρου πρώτο|υ

διατάξεις  του  διατάγµατος  αυτού,  κάθε  ενδιαφερόµενο

αίτηση  του, να  λαµβάνει  γνώση  των  διοικητικών  εγγράφ

συντάσσονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες,  όπως  εκθέσει;

εγκύκλιες  οδηγίες, απαντήσεις, γνωµοδοτήσεις και

5. Όποιος  έχει  ειδικό  έννοµο  συµφέρον  δικαιούται, ύ

γνώση των ιδιωτικών  εγγράφων που κατέχουν οι  δηµόσιε

του, η  οποία εκκρεµεί  σε  αυτές ή  έχει  διεκπεραιωθεί

περιπτώσεις  που  το  έγγραφο  αφορά  την  ιδιωτική  ή  οικογ

απόρρητο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα ασκείται:

α) µε µελέτη  του εγγράφου στο δηµοτικό κατάστηµα του

β)  µε  χορήγηση  αντιγράφου, εκτός  αν  η αναπαραγωγή

σχετική  δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει  τον  αιτούντα.

Η άσκηση του δικαιώµατος γίνεται  µε την επιφύλαξη της

ή βιοµηχανικής  ιδιοκτησίας.

6.  Εντός είκοσι  (20)  ηµερών,  η  υπηρεσία  υποχρεούται  νι

έγγραφα ή αιτιολογηµένα να απορρίψει  τη σχετική  αίτηστ

τφν  οικονοµικών  φορέων, τις οποίες  έχουν

ενδεικτικά,  των  τεχνικών  ή  εµπορικών

ν.

φορίες  ως  εµπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης

του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές

:ην  εµπιστευτικότητα  της  συγκεκριµένης

Σελίδα  13 από 44

ες  σχετικά  µε  τις  τιµές  µονάδος,  τις

τα στοιχεία  της τεχνικής προσφοράς που

ν  άλλων  οικονοµικών  φορέων  ασκείται,

του Π.Δ.  28/2015. Ειδικότερα,  κατά τις

έχει  το  δικαίωµα,  ύστερα  από γραπτή

ν.  Ως  διοικητικά  έγγραφα νοούνται  όσα

, µελέτες,  πρακτικά, στατιστικά  στοιχεία,

, αποφάσεις.

ϋστφα  από γραπτή αίτηση  του, να  λαµβάνει

; υπηρεσίες και είναι  σχετικά  µε υπόθεση

απΟ  αυτές.  Το  δικαίωµα  δεν  υφίσταται  στις

ενειακή  ζωή τρίτου,  ή  αν παραβλάπτεται

\ήµου Ορεστιάδας ή

του  µπορεί  να  βλάψει  το  πρωτότυπο. Η

ύπαρξης τυχόν δικαιωµάτων  πνευµατικής

χορηγήσει  στον  αιτούντα τα  ζητούµενα

του.
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ΑΡΘΡΟ  15°
Ενστάσεις

1. Ενστάσεις υποβάλλονται  από τους οικονοµικούς  φορείς  κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού  ή

της νοµιµότητας  διενέργειας  του, ως  εξής:

α) Κατά της  διακήρυξης  του  διαγωνισµού,  στο  Δήµο  Ορεστιάδας, µέχρι  πέντε  (5) ηµέρες  πριν από

την ηµεροµηνία  διενέργειας  του  συνοπτικού διαγωνισµού.  Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής

συνυπολογίζονται  και  οι  ηµεροµηνίες  της  δηµοσιοποίησης  της  περίληψης  διακήρυξης  και  της

διενέργειας  του  διαγωνισµού.  Αν  προκύπτει  κλάσµα  θεωρείται  ολόκληρη  ηµέρα.  Η  ένσταση

εξετάζεται από αρµόδιο όργανο του Δήµου Ορεστιάδας, κατόπιν εισήγησης  της αρµόδιας υπηρεσίας,

β) Κατά πράξης της  αναθέτουσας αρχής εντός προθεσµίας  πέντε  (5) ηµερών  από την  κοινοποίηση

της  προσβαλλόµενης  πράξης  στον  ενδιαφερόµενο  οικονοµικό  φορέα.  Η  ένσταση  υποβάλλεται

ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  εξετάζεται  από αρµόδιο  όργανο  του  Δήµου,  µετά από

γνωµοδότηση  της  Επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων,  εντός  προθεσµίας  δέκα  (10)  ηµερών,  µετά

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται  η απόρριψη της ένστασης.

2.  Ο Δήµος  Ορεστιάδας υποχρεούται  να γνωστοποιήσει  στους  συµµετέχοντες  το περιεχόµενο  των

αποφάσεων  του  αρµόδιου  οργάνου που  έλαβε  για  τις  ενστάσεις.  Η γνωστοποίηση  γίνεται  µε  την

αποστολή  σχετικού  εγγράφου  ή  της  ίδιας  της  απόφασης µε  τηλεοµοιοτυπική  συσκευή  (ίαχ) ή  µε

ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο  (ε ιη&ίΐ) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο  τρόπο επί  αποδείξει.

3.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  µε  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η

καταβολή  παραβόλου  υπέρ  του  Δηµοσίου  ποσού  ίσου  µε  το  ένα  τοις  εκατό  (1%)  επί  της

εκτιµώµενης  αξίας  της  σύµβασης.  Το  παράβολο  αυτό  αποτελεί  δηµόσιο  έσοδο.  Το  παράβολο

επιστρέφεται  µε  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  την  οικονοµική

Επιτροπή.

4.  Οι  ενστάσεις  κοινοποιούνται  επί  ποινή  αποκλεισµού  , από τον  ενιστάµενο  σε  αυτόν  κατά  του

οποίου  στρέφονται  και  το  αντίστοιχο  αποδεικτικό  αποστέλλεται  σε  φυσική  µορφή  στο  αρµόδιο

όργανο του Δήµου Ορεστιάδας.

5. Ενστάσεις  που δεν υποβάλλονται  σύµφωνα µε τα παραπάνω θεωρούνται  ως µη υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ  16°
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

Σελίδα  14 από 44

16PROC005456714 2016-11-25



στο  άρθρο  6  της  παρούσας  ,  ως  αποδεικτικά  στο

αποκλεισµού  και τα οποία είναι τα  ακόλουθα:

•  Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου,  έκδοσης  τουλά

οποίο  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί γ

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

•  Υπεύθυνη  δήλωση  του Ν.  1599/1986,  στην  οπ

κοινωνικής  ασφάλισης  στους  οποίους  οφείλει  ν

τους όσο για το απασχολούµενο  σε αυτούς πρόσω

•  Πιστοποιητικό  αρµόδιας δικαστικής ή  διοικητική

τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστικ

άλλη  ανάλογη κατάσταση  και επίσης  ότι  δεν  τελ

ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθά

πτωχευτικού συµβιβασµού  ή υπό άλλη  ανάλογη δ

•  Πιστοποιητικά  όλων  των οργανισµών  κοινωνική

τόσο  για  τους  ίδιους  τους  εργοδότες  όσο  και

προσωπικό,  από τα οποία να προκύπτουν ότι  είν

που  αφορούν  την  καταβολή  των  εισφορών

οργανισµούς  κατά  την  ηµεροµηνία  διενέργειας  τ

πιστοποιητικών  χρειάζεται  να  προκύπτει σαφώς τ

ξεκάθαρο  ότι  τα  πιστοποιητικά  αυτά  είναι  σε  ισ

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

•  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρµόδια  κο

προκύπτει  ότι  είναι  ενήµεροι  ως  προς  τις  φορ

ενηµερότητα),  το  οποίο  χρειάζεται  να  είναι  σε ι

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

•  πιστοποιητικό του οικείου  επαγγελµατικού  µητρο

εγγραφή τους  σε  αυτό και το ειδικό επάγγελµα  τ

των υπό προµήθεια ειδών  θα οδηγεί  σε  αποκλεισ

2.  Σε  περίπτωση  εγκατάστασης του  στην  αλλοδαπή,  το

εκδίδονται  µε  βάση την  ισχύουσα  νοµοθεσία  της χώρας

και εκδίδεται  το σχετικό  πιστοποιητικό.

Τα νοµικά  πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζου

του  αποσπάσµατος ποινικού  µητρώου, µε  την  ακόλουθη  -

Σελίδα  15 από 44

εία  για  την  µη  συνδροµή  των  λόγων

στον  του  τελευταίου  τριµήνου,  από  το

χ  αδίκηµα  σχετικό  µε  την  άσκηση  της

α  θα  δηλώνει  όλους  τους  οργανισµούς

καταβάλλει  εισφορές  τόσο  για  τα  µέλη

ικό.

αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν

διαχείριση,  πτωχευτικό  συµβιβασµό  ή

όν υπό διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση

ίσης  ή  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή

χδικασία.

ασφάλισης  (ασφαλιστικές  ενηµερότητες)

για  όλο  το  απασχολούµενο  σε  αυτούς

ενήµεροι  ως προς τις υποχρεώσεις  τους

οινωνικής  ασφάλισης  σε  αυτούς  τους

ο  διαγωνισµού.  Από  τα περιεχόµενα  των

διάρκεια  ισχύος  τους, έτσι  ώστε να  είναι

α>  τουλάχιστον  ως  και  την  καταληκτική

ά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να

λογικές  τους  υποχρεώσεις  (φορολογική

)(ύ  τουλάχιστον  ως  και  την  καταληκτική

υ  µε το οποίο να πιστοποιείται  αφενός η

υς.  το οποίο εάν δεν  συνάδει  µε το είδος

του  συµµετέχοντος.

δικαιολογητικά  των  παραπάνω  εδαφίων

ου  είναι  εγκατεστηµένοι,  από την  οποία

όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,  εκτός

>οποποίηση:
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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.

5.  Αν  δεν  προσκοµισθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που

υποβλήθηκαν  ή  κατά τον  έλεγχο των  παραπάνω δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι τα στοιχεία  που

δηλώθηκαν  είναι  ψευδή  ή  ανακριβή  ή  προσκοµίσθηκαν  νοµίµως  και  εµπροθέσµως,  δεν

αποδεικνύεται η  µη συνδροµή  των λόγων  αποκλεισµού  ή η πλήρωση µιας ή περισσότερων  από τις

απαιτήσεις των κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής,  ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η

κατακύρωση γίνεται στον  προσφέροντα  που υπέβαλε  την αµέσως  επόµενη  πλέον συµφέρουσα από

οικονοµική  άποψη  προσφορά  βάσει  τιµής,  χωρίς  να  λαµβάνεται  υπόψη  η  προσφορά  του
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προσφέροντος που απορρίφθηκε.  Αν  κανένας από τους

δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.

6. Η διαδικασία ελέγχου  των παραπάνω δικαιολογητικό)

από  την  Επιτροπή  Αξιολόγησης  του  διαγωνισµού  κα

όργανο  του  Δήµου  για  τη  λήψη  απόφασης είτε  για

εκπτώτου είτε για τη  µαταίωση  της  διαδικασίας  είτε κο

του ελέγχου  των παραπάνω δικαιολογητικών,  επικυρών

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γ

κατατέθηκαν.

8.  Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση

αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις

απαράδεκτες.

9.  Σε  κάθε  περίπτωση  για  την  κατακύρωση αποφασί

σχετική  απόφαση  υποβάλλεται  στο  Συντονιστή

νοµιµότητας.  Η  απόφαση για  την  κατακύρωση του  δι

πάροδο  ισχύος  των  προσφορών  και  η  σύµβαση  να

µειοδότης

ΑΡΘΡΟ  17°

?οσφέροντες δεν υπέβαλε  αληθή ή ακριβή

ολοκληρώνεται  µε τη σύνταξη πρακτικού

τη  διαβίβαση  του  φακέλου  στο  αρµόδιο

την  κήρυξη  του  προσωρινού  αναδόχου  ως

ακύρωσης  της σύµβασης.  Το  αποτέλεσµα

/ται µε την κατακυρωτική κατακύρωσης,

ώση  των  παραπάνω δικαιολογητικών  που

Ανακοίνωση Κατακύρωσης- ]

1.  Ο  Δήµος  Ορεστιάδας  υποχρεούται  να  κοινοποιή<

µαζί  µε  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της  δια'

προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  εκτός  από  τον

τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό  ταχυδροµ

2.  Ο  Δήµος  Ορεστιάδας  προσκαλεί  τον  ανάδοχο

συµφωνητικού,  εντός  δέκα  (10)  ηµερών  από  την

πρόσκλησης.

3.  Η  απόφαση  κατακύρωσης δεν  παράγει τα  έννοµα  ατ

κοινοποίησε  σε όλους τους  προσφέροντες.

4. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χα|:

υπογράψει  το συµφωνητικό,  µέσα στην προθεσµία  που

έκπτωτος,  και η  κατακύρωση γίνεται  στον προσφεροντ

συµφέρουσα από οικονοµική  άποψη προσφορά. Αν  καν

για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανά(

Σελίδα  17 από 4

της  Επιτροπής  αξιολόγησης,  ουσιώδεις

εχνικές  προδιαγραφές  απορρίπτονται  ως

ι  το  αρµόδιο  όργανο  του  Δήµου  και  η

ποκεντρωµένης  Διοίκησης  για  έλεγχο

ωνισµού  µπορεί  να  ληφθεί  και  µετά  την

αταρτιστεί  έγκυρα,  εάν  συµφωνεί  και  ο

6να\ι/τι  σύµβασης

ι  αµέσως  την  απόφαση  κατακύρωσης,

κασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των

προσωρινό  ανάδοχο  µε  κάθε  πρόσφορο

ο κ.λπ., επί  αποδείξει.

να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του

οινοποίηση  σχετικής  έγγραφης  ειδικής

ιτελέσµατά  της,  εφόσον  ο  Δήµος  δεν την

κτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει  να

άζεται στην ειδική πρόκληση,  κηρύσσεται

που υπέβαλε  την  αµέσως επόµενη  πλέον

'ας από τους προσφέροντες δεν  προσέλθει

σης µαταιώνεται.
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ΑΡΘΡΟ  18°

Υπογραφή  της  σύµβασης

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από την αρµόδια 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  συµβαλλόµενα

µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές  εγγυήσεις.

Σελίδα18από44
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ΑΡΘΡΟ  19°

Κήρυξη του προµηθευτή)  έκπτωτου

1.Ο  ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά  έκπτωτος από την  ανάθεση που  έγινε  στο  όνοµα  του  και

από  κάθε  δικαίωµα  που  απορρέει  από  αυτήν,  µε  απόφαση του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,

ύστερα  από γνωµοδότηση της επιτροπής  αξιολόγησης:

α)  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  το  συµφωνητικό,  µέσα  στην  προθεσµία  που

ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,

εγγύηση  συµµετοχής  του  εάν υπάρχει  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

;αταπίπτει υπέρ  της  αναθέτουσας αρχής η

συµφωνητικού,  η  διαδικασία  ανάθεσης

µαταιώνεται,  µε  την  αιτιολογία  ότι  η  επιλεγείσα  προσφορά  κρίνεται  ως  µη  συµφέρουσα  από

οικονοµική άποψη.

δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε

µέσα στον συµβατικό  χρόνο ή στον  χρόνο

στο άρθρο 206  του Ν. 4412/2016,

β)  σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον

τα συµβατικά υλικά  ή δεν επισκεύασε  ή συντήρησε  αυτό

παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται

2.0 οικονοµικός  φορέας δεν  κηρύσσεται έκπτωτος από  ~

όταν:

ην κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση

α) Η σύµβαση  δεν υπογράφηκε  ή  το υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή  αντικαταστάθηκε  µε

ευθύνη του φορέα που εκτελεί  τη σύµβαση.

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.Στον  οικονοµικό  φορέα που  κηρύσσεται  έκπτωτος από  την  κατακύρωση, ανάθεση ή  σύµβαση,

επιβάλλονται,  µε  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,  ύστερα  από  γνωµοδότηση  της

αρµόδιας  επιτροπής  αξιολόγησης,  το  οποίο  υποχρεωτικά καλεί  τον  ενδιαφερόµενο  προς παροχή

εξηγήσεων, η παρακάτω κύρωση:

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.

Σελίδα 19 από  (4
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ΑΡΘΡΟ  20°
Εγγυήσεις

1. Εγγύηση  συµµετογτκ

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 εκτέλεστκ

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  διάρκεια  της  εγγύησης  επιστρέφονται  µετά  τη  λήξη  τους στον

υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.

Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθµό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
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στ)  την πλήρη  επωνυµία,  τον  Α.Φ.Μ.  και τη  διεύθυνση

εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους  ότι:

αα) η  εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,

της διαιρέσεως  και της διζήσεως, και

του  οικονοµικού  φορέα υπέρ  του  οποίου

δε  εκδότης παραιτείται του  δικαιώµατος

ββ) ότι σε περίπτωση  κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε  ισχύον

τέλος  χαρτοσήµου,

η) τα στοιχεία  της σχετικής  διακήρυξης  και την ηµεροµηνία διενέργειας του  διαγωνισµού,

θ) την ηµεροµηνία λήξης  ή τον χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης,

ι)  την  ανάληψη υποχρέωσης  από τον  εκδότη της  εγγύησης  να  καταβάλει  το  ποσό  της  εγγύησης

ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών  µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση  εκείνου  προς τον οποίο

απευθύνεται και

ία)  στην  περίπτωση  των  εγγυήσεων  καλής  εκτέλεσης

τίτλο της σχετικής  σύµβασης.

Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης,  ανεξάρτητα από το  όργ χνο  που  τις  εκδίδει,  πρέπει  απαραίτητα να

αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις  συµµετοχής.

1.  Δεν  απαιτείται  αναφορά  στον  αριθµό  πρωτοκς

και  προκαταβολής,  τον  αριθµό  και  τον

ηµεροµηνία διεξαγωγής του  διαγωνισµού.

2.  Θα αναφέρουν τις προς παροχή προµήθειες.

3.  Όσον  αφορά  το  χρόνο  ισχύος  της  εγγύησης  καλ[ής  εκτέλεσης,  αυτός  θα  πρέπει  να  είναι

µεγαλύτερος  από  τον  συµβατικό  χρόνο  παράδοση

βάση τη σύµβαση ο Δήµος Ορεστιάδας υποχρεούται

Ο  Δήµος  Ορεστιάδας επικοινωνεί  µε  τους  φορείς  που

επιστολές  προκειµένου  να διαπιστώσει  την εγκυρότητα

µε τις εξής  διαφοροποιήσεις:

λλου  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την

εους.

ΑΡΘΡΟ
Χρόνος και τόπο;

της  προµήθειας,  κατά  τον  χρόνο  που  µε

στην παραλαβή, κατά δύο (2)  µήνες.

φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις  εγγυητικές

παράδοσης

1.  Ο  χρόνος  παράδοσης  ορίζεται  σε  δύο  (  2  )  µήνες  από  την  ηµεροµηνία  υπογραφής  της

σύµβασης.  Ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης  µπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις  ακόλουθες

σωρευτικές  προϋποθέσεις:
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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.

5.Εάν  λήξει  ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης,  χωρίς να υποβληθεί  εγκαίρως  αίτηµα παράτασης ή,

εάν  λήξει  ο  παραταθείς, κατά  τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί το  υλικό,  ο προµηθευτής

κηρύσσεται  έκπτωτος.

6.0 προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιείσαι  το Δήµο  Ορεστιάδας και την επιτροπή παραλαβής,

για  την  ηµεροµηνία  που προτίθεται  να παραδώσει  το  αυτοκίνητο  ηµιφορτηγό  4X4,  τουλάχιστον

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.

7. Ο Τόπος παράδοσης θα είναι  στις εγκαταστάσεις  οχηµάτων του Δήµου  Ορεστιάδας.

ΑΡΘΡΟ  22°
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη  παράδοση τικ προµήθειας

1 .Αν  το  ηµιφορτηγό  4X4  παραδοθεί ή  αντικατασταθεί µετά τη  λήξη  του  συµβατικού χρόνου και

µέχρι λήξης  του  χρόνου  της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύµφωνα  µε το άρθρο 21  της παρούσας

διακήρυξης,  επιβάλλεται πρόστιµο  5% επί της συµβατικής  αξίας του αυτοκινήτου που παραδόθηκε

εκπρόθεσµα.

2.Το  παραπάνω πρόστιµο  υπολογίζεται  επί  της  συµβατικής  αξίας  του  εκπρόθεσµα παραδοθέντος

αυτοκινήτου, χωρίς Φ.Π.Α.
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3.Κατά  τον  υπολογισµό  του  χρονικού  διαστήµατος  της  καθυστέρησης  παράδοσης  ή

αντικατάστασης του ηµιφορτηγό  4X4,  µε απόφαση του Ιρµοδίου οργάνου του Δήµου, ύστερα από

γνωµοδότηση  του  αρµόδιας  επιτροπής  του  Δήµου,  δεν  λαµβάνεται υπόψη  ο χρόνος  που παρήλθε

πέραν  του  εύλογου,  κατά  τα  διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο

προµηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης.

4.Η είσπραξη  του προστίµου  γίνεται  µε παρακράτηση από το ποσό  πληρωµής  του  προµηθευτή ή,

σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  µε  ιοόποση  κατάπτωση  της  εγγύησης  καλής

εκτέλεσης, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το άπα ,τούµενο ποσό.

5.Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών  φορέων, το πρόστιµο επιβάλλονται  αναλόγως σε  όλα τα µέλη

της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  23
Παραλαβή υλικών

1.Η  παραλαβή του  ηµιφορτηγού  4X4  θα γίνει  από την  αρµόδια  επιτροπή παρακολούθησης και

παραλαβής του Δήµου  Ορεστιάδας.

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής του διενεργείται  ποιο  ικός

παραστεί,  εφόσον  το  επιθυµεί,  ο  προµηθευτής.  Ο  ποι|οτικός

εξέταση.

5ς και ποσοτικός έλεγχος  και καλείται να

5ς  έλεγχος  θα  γίνει  µε  µακροσκοπική

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  το  ηµιφορτηγό  4X4  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 το αυτοκίνητο είναι  κατάλληλο  ή όχι για

τη  χρήση που  προορίζεται. Εφόσον κριθεί  από την  αρ µόδια 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,
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ύστερα  από  γνωµοδότηση  του  σχετικής  επιτροπής,  µπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  του

ηµιφορτηγού 4X4,  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  του  ηµιφορτηγού  4X4  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  του  και  δεν  µπορεί  να

χρησιµοποιηθεί,  µε  αιτιολογηµένη  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,  ύστερα από

γνωµοδότηση του αρµόδιας επιτροπής, µπορεί να απορριφθεί.

Εάν  το  ηµιφορτηγό  4X4  απορριφθεί  από  την  επιτροπή  παραλαβής λόγω  παρεκκλίσεων  που

διαπιστώθηκαν  κατά  τον  µακροσκοπικό έλεγχο,  η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη  και αποστολή

δειγµάτων και αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω  ελέγχους.

5.Τα  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  που  θα  συνταχτεί  από  την  επιτροπή  παραλαβής,  ,

εγκρίνεται  µε απόφαση του  αρµοδίου οργάνου του Δήµου και κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και στον

προµηθευτή.

6.Το  υπό προµήθεια  ηµιφορτηγό  4X4  µπορεί  να  τεθεί  σε  επιχειρησιακή  εκµετάλλευση  µόνο

µετά την οριστική παραλαβή του από τον Δήµο Ορεστιάδας.

ΑΡΘΡΟ  24°
Χρόνος παραλαβής

1.  Η παραλαβή του  καινούργιου  ηµιφορτηγού  4X4  και η  έκδοση των  σχετικών πρωτοκόλλων

παραλαβής  του  ηµιφορτηγού  4X4  θα γίνει  µέσα  στον  καθοριζόµενο  χρόνο  που  ορίζεται  στο

άρθρο  21  της παρούσας  διακήρυξης.

2.Αν  η παραλαβή των υλικών  και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 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

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, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή,

πραγµατοποιούνται  οι προβλεπόµενοι  από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε

απόφαση  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  στην  οποία  δεν  µπορεί  να  συµµετέχουν  ο  πρόεδρος  και τα

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

χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
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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. 4412/2θ[ΐ6.  Οποιαδήποτε  ενέργεια  που έγινε από

την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.

ΆΡΘΡΟ  25°

Απόρριψη  συµβατικών  υλικών -  αντικατάσταση

Ι.Σε περίπτωση οριστικής  απόρριψης ολόκληρης  ή µέρορς 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 ορίυεται 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  υπρκειται  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 και η παράταση που χορηγήθηκε  και ο

προµηθευτής  δεν  παρέλαβε  την  απορριφθείσα  ποσότητα,  ο  φορέας  µπορεί  να  προβεί  στην

καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες  διατάξεις.

3.Με  απόφαση  του  αρµοδίου  οργάνου  του  Δήµου,  ύστερα  από  γνωµοδότηση  της  αρµόδιας

επιτροπής  παραλαβής,  µπορεί  να  εγκριθεί  η  επιστροφή  στον  προµηθευτή  των  υλικών  που

απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους, µε την προϋπόθεση  ο προµηθευτής να  καταθέσει

χρηµατική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
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ΑΡΘΡΟ  26°

Τρόπος Πληρωµικ- Απαιτούµενα  δικαιολογητικά για πληρωµή του αναδό/ου

1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει στο  100%  της αξίας της προµήθειας, που θα παραλειφθεί

µε  βάση  το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,  και  µε  την  προσκόµιση  των  νοµίµων

δικαιολογητικών  µέσα  σε  εύλογο  χρόνο  απαραίτητο για  την  έκδοση  των  σχετικών ενταλµάτων

πληρωµής. Όλα τα δικαιολογητικά  πληρωµής ελέγχονται  από την αρµόδια υπηρεσία του Δήµου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση  αυτοδίκαιης

παραλαβής,  αποδεικτικό  προσκόµισης  του υλικού  στην αποθήκη, σύµφωνα µε  το άρθρο 208  του

Ν.4412/2016.

β) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη « Εξοφλήθηκε ».

γ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο  δεν φέρει την ένδειξη  «Εξοφλήθηκε».

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας

2. Τον προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις που αποδίδονται από την 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:  \νννΛν.θΓ€5ίί&(ί&.8Γ.

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.  213/2016  (ΑΔΑ:6ΚΧΑΩΞΒ-ΦΔ3)

απόφαση της Οικονοµικής  Επιτροπής.

Σελίδα 26  από 44

16PROC005456714 2016-11-25



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. 3463/2(06.

Ορεστιάδα  25/11/: 1016

Ορεσ··ιάδας
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΜΗΤΡΩΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Αριθµός Μελέτης  46/2016

ΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1)

ΚίΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  4X4

ΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 €

Προµήθεια: « Ενός (1) καινούργιου ηµιφορτηγού 4X4 »

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ

Της  επιχείρησης

,  έδρα

τηλέφωνο  , ίαχ  ,  ειηαΐΐ:

Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.

οδός  ,  αριθµός  ,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΠΑΝΗ ΣΕ

ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ

34131000-4 Καινούργιο Ηµιφορτηγό  4X4 30.000,00

ΤΟΠΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙ

Αριθ. Μελέτης:  46/2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
-  Τεχνική Έκθεση
-  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός
-  Τεχνικές Προδιαγραφές
-  Γενική Συγγραφή  Υποχρεώσεων

ΟΥ  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ  4X4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια  ενός (1) καινούργιου
ηµιφορτηγού  4X4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η  παρούσα  µελέτη  αφορά  την  προµήθεια  ενός  (1)  καινούργιου  ηµιφορτηγού  4X4

αυτοκινήτου,  διπλοκάµπινο,  κοινό  µη  ανατρεπόµενο,  πετρελαιοκίνητο,  αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας,  ωφέλιµου  φορτίου  900κ§  και  άνω  για  την  κάλυψη  των  δράσεων  της  Πολιτικής

Προστασίας - Πυροπροστασίας του Δήµου Ορεστιάδας.

Το  ύψος  της  δαπάνης  της  προµήθειας  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  των 30.000,00€  µε  ΦΠΑ,

η  σχετική  πίστωση  έχει  εγγραφεί  στον  Κ.Α.  30.7132.01  Πολιτική  Προστασία  - Πυροπροστασία

των εξόδων  προϋπολογισµού  έτους 2016 του Δήµου.

Η προµήθεια  θα γίνει  µε  την  διαδικασία  του  συνοπτικού  διαγωνισµού  σύµφωνα  µε το άρθρο  117

του Ν. 4412/2016.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  17-11-2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ  ΔΙΑΛΕΧ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪ'ΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΪΝΟΥ

ΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ε ΤΟ:  Προµήθεια ενός (1) καινούργιου
ηµιφορτηγού 4X4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ
ΙΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ  24% ΣΥΝΟΛΟ

Προµήθεια  ενός
(1)  καινούργιου
ηµιφορτηγού  4X4

Τεµάχιο 24.193,55 5.806,45 30.000,006

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  17-11-2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ  ΔΙΑΛΕΧΤΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

-4-̂

ΒΑΡΣΑΜ^ΚΙίίΟΫ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια ενός (1)  καινούργιου
ηµιφορτηγού  4X4

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το  υπό  προµήθεια  ηµιφορτηγό  4X4  όχηµα  θα  είναι  καινούργιο,  αµεταχείριστο,

τυποποιηµένο  προϊόν,  εµπορικού  τύπου,  σύγχρονης  τεχνολογίας  και  σχεδίασης  και

αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας.  Όχηµα  µε  ίδια  µηχανικά  µέρη  (αµάξωµα,  πλαίσιο,  κινητήρας,

συστήµατα  µετάδοσης,  διεύθυνσης  και πέδησης),  µε το περιγραφόµενο  όχηµα διπλής καµπίνας,

θα πρέπει να έχει εισαχθεί  και να κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά.

Το  όχηµα  διπλής  καµπίνας  θα  είναι  κατασκευασµένο  µε  επιµέλεια  και  σύµφωνα  µε  τους

κανονισµούς  που  ισχύουν  στην  ΕΕ  και  διεθνώς,  από  αναγνωρισµένο  οίκο  του  εσωτερικού  ή

εξωτερικού, αποδεδειγµένα  εξειδικευµένο σ'  αυτή την κατηγορία των τετρακίνητων οχηµάτων.

Το  υπό  προµήθεια  όχηµα,  θα  είναι  τύπου  ηµιφορτηγού,  µε  ανοιχτή  πλατφόρµα  και  θα  έχει

καµπίνα τεσσάρων (4), µε τέσσερις  (4) πόρτες που ανοίγουν προς την ίδια κατεύθυνση (προς τα

εµπρός).

Όλα  τα µέρη  του  οχήµατος πρέπει  να  είναι  στιβαρής  κατασκευής και  ικανά να  µεταφέρουν το

φορτίο  τους  µε  ασφάλεια  και  τη  µέγιστη  ευελιξία  και  ευστάθεια,  κάτω  από  δυσχερείς

εδαφολογικές  και  καιρικές  συνθήκες.  Το  κέντρο  βάρους  του  οχήµατος,  θα  βρίσκεται  στο

χαµηλότερο  δυνατό σηµείο  κάτω από όλες τις συνθήκες φορτίου.

ΤΕΧΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΑΞΩΜΑ

1.  Το  πλαίσιο  θα  είναι  ειδικά  κατασκευασµένο  για  την  προοριζόµενη  χρήση  του  (για

λειτουργία  σε  οδοστρώµατα  κάθε  είδους,  µε  το  προβλεπόµενο  φορτίο).  Θα  είναι

κατασκευασµένο έτσι  ώστε να δέχεται τις προβλεπόµενες  καταπονήσεις µε ικανοποιητικό

περιθώριο  ασφάλειας  και  θα έχει  πλήρη  αντισκωριακή  προστασία.  Θα είναι  εργονοµικά

σχεδιασµένο  και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση  του σκοπού που προορίζεται.

2.  Το  αµάξωµα  θα είναι  ενισχυµένης  κατασκευής, και θα διαθέτει  καλή  µόνωση έναντι  του

θορύβου  και της θερµότητας και πλήρη στεγανότητα.
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3.  Θα έχει τοποθετηµένο κάλυµµα καρότσας για προ ττασία και αδιαβροχοποίηση  του  χώρου

φόρτωσης.

4.  Θα έχει τοποθετηµένους λασπωτήρες εµπρός και τΐίσω.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Ο  κινητήρας  θα  είναι  ΐιιΛο  άϊβδεί  2400-2 00αη3,  16-βάλβιδος,  αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας, τετρακύλινδρος, τετράχρονος. Θα διαθέτει  ο ύγχρονο σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµων

µε άµεσο ψεκασµό και Οοιηπιοη Καϊΐ.

Η απαιτούµενη ισχύς  πρέπει να είναι 170 ΗΡ και άνω.

Η µέγιστη ροπή θα είναι µεγαλύτερη των 400Νπι.

Η  κατανάλωση καυσίµου  σε  µικτό  κύκλο  θα είναι  λιγότερη  των  7,0  Μάη.  Θα φέρει  καταλυτικό

µετατροπέα και φίλτρο σωµατιδίων ΟΡΡ.

Οι εκποµπές καυσαερίων €Ο2 θα πρέπει να είναι λιγότερες από 180§Γ/κιη.

Η χωρητικότητα δεξαµενής καυσίµου θα πρέπει να είναι

Θα  πρέπει  να  υπάρχουν  όλα  τα  όργανα  και  ενδείξ

συντηρήσεως του κινητήρα.

µεγαλύτερη των 701ΐ.

για  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  και

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ  ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Το  υγρού  τύπου  σύστηµα  ψύξης  του  κινητήρα  θα  έχει  ανεµιστήρα  εκκινούµενο  µέσω

θερµοστάτη,  θα  διαθέτει  σύστηµα  εξαναγκασµένης  κυκλοφορίας ψυκτικού  υγρού  και πρόσθετο

δοχείο αναπλήρωσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ±ΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Ι.Να  συµφωνεί  µε  τα  προβλεπόµενα  από  τον

περιορισµό  των  εκπεµπόµενων  καυσαερίω

ΌΚ  και  την  ΕΕ  ως  τον  θόρυβο,  τον

και  τη  µόλυνση  του  περιβάλλοντος.

Απαιτείται η  κάλυψη τουλάχιστον  τις νοµοθεο ίας ΕΙΙΓΟ 5 ή  µεταγενέστερο.

2.  Το σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων θα είναι κατασκευασµένο από υλικά υψηλής ποιότητας

και ανθεκτικά στην  οξείδωση.

3. Επίσης  ο  σωλήνας  εξαγωγής  καυσαερίων  πρέπει  να  είναι  σε  τέτοια  θέση  ώστε  να

αποφεύγεται η τυχαία είσοδος καυσαερίων στο] θάλαµο οδήγησης, σε  συνθήκες  οδήγησης,

εργασίας και στάθµευσης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣίΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Η  µετάδοση κίνησης  γίνεται  στους  οπίσθιους  ο

τετρακίνησης µε κεντρικό  διαφορικό.
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ΚΙΒΩΤΙΟ  ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Επειδή  το  όχηµα  θα  κινείται  σε  δρόµους  αντίξοων  συνθηκών,  θα  έχει  ένα  κιβώτιο  µε  το

πλέον  εξελιγµένο  σύστηµα αλλαγής ταχυτήτων εµπροσθοπορίας καθώς και µια οπισθοπορίας.

ΑΞΟΝΕΣ

Όλοι οι άξονες  θα είναι κινητήριοι  και επιπρόσθετα  ο εµπρόσθιος  θα είναι και διευθυντήριος.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ

Σε  περιπτώσεις  κίνησης  σε  δυο  ή  τέσσερις  τροχούς,  θα  υπάρχει  σύστηµα  περιορισµού

ολίσθησης  (µηχανικό, ή ηλεκτρονικό, ή άλλο) καθώς επίσης  και σύστηµα ελέγχου  πρόσφυσης και

ευστάθειας,  το  οποίο  θα  δίνει  στο  όχηµα  την  δυνατότητα να  µπορεί  να  κινηθεί  σε  εξαιρετικά

ολισθηρά  οδοστρώµατα.

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1.  Το  όχηµα  θα  έχει  σύστηµα  διεύθυνσης  κατάλληλο  για  την  ασφαλή  διεύθυνση  του  στα

προαναφερθέντα οδικά δίκτυα µε τον µικρότερο  δυνατό κύκλο στροφής.

2.  Το σύστηµα θα είναι υδραυλικής  ή ηλεκτρικής  ή ηλεκτρουδραυλικής  υποβοήθησης.

3.  Θα διαθέτει  αυτόµατο σύστηµα πλοήγησης  (οηιίδε οοηίΓο!) και

4.  Ασύρµατο  σύστηµα τηλεφώνου  (Βΐιιεΐοοΐΐι  Ιιαπαΐδ-ίτεε).

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΕΔΗΣΗΣ

Το  σύστηµα  πέδησης  θα  είναι  κατάλληλο  για  την  ασφαλή  πέδηση  του  οχήµατος, θα

συµφωνεί  µε τις οδηγίες της ΕΕ και θα είναι ως κατωτέρω:

1.  Δισκόφρενα  εµπρός  υποχρεωτικά  και  επιθυµητά  πίσω,  µε  υποβοήθηση  σέρβο,  µε

επενέργεια σε όλους τους τροχούς.  Γίνονται  αποδεκτά και ταµπουρά µε υποβοήθηση  σέρβο

στους πίσω  τροχούς.

2.  Θα διαθέτει  σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος τροχών (ΑΒδ)  το οποίο θα ελέγχει  διαρκώς την

µη  εµπλοκή  των τροχών  σε  όλο  το  φάσµα  λειτουργίας  -  ταχυτήτων του  οχήµατος, ενώ

επιθυµητό  είναι να διαθέτει  και σύστηµα ηλεκτρονικής  κατανοµής δύναµης πέδησης ( ΕΒΟ

ή αντίστοιχο)  και σύστηµα υποβοήθησης φρένων  (ΒΓ&Ιίε αδδϊδΐ δνδίεηι).

3.  Μηχανικό  σύστηµα  πέδησης  στάθµευσης  (χειρόφρενο),  µε  επενέργεια  στους  οπίσθιους

τροχούς.

4.  Θα  φέρει  σύστηµα  Αοΐίνε  δίαβΐΐΐΐίν  &  ΤΓαοίΐοη  ΟοηΐΓοΙ  (ΑδΤΟ),  Ηίΐΐ  δί&Γί  Αδδΐδί  (Η5Α)

και ΤΓαίΙετ δίίώίΐίίν Αδ5Ϊδί(ΤδΑ).
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤ1ΙΣΗΣ

1.  Το  σύστηµα  ανάρτησης  θα εξασφαλίζει  την  ασφαλή κίνηση  του  οχήµατος, λαµβάνοντας

υπ' όψη τις απαιτήσεις  σε δυσµενείς  καταστάσεις κίνησης του µε πλήρες  φορτίο.

2.  Το  εµπρόσθιο  σύστηµα ανάρτησης θα έχει  ανεξάρτητη ανάρτηση ανά τροχό  (π.χ.  διπλά

ψαλίδια και ελικοειδή ελατήρια).

3.  Το οπίσθιο  σύστηµα ανάρτησης ενδεικτικά  θα έχει παραβολικά φύλλα σούστας.

4.  Αποσβεστήρες διπλής ενέργειας  σε όλους τους τρ :>χούς.

ΤΡΟΧΟΙ- ΕΛΑΣΤΙΚΑ

1.  Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασµένοι άπα αλουµίνιο,  ισχυρής κατασκευής.

2.  Το  όχηµα  θα  φέρει  µονούς  τροχούς  και  στους  δύο  άξονες,  καθώς  και  έναν  πλήρη  (1)

εφεδρικό  τροχό,  τοποθετηµένο  σε  σταθερή  κατάλληλη  θέση  µε  ελαστικό,  ίδιων

διαστάσεων, µε τα υπόλοιπα.

3.  Τα ελαστικά  θα είναι  ειδικά  σχεδιασµένα  για  κοταστάσεις χρήσης  του  οχήµατος,  όλα  των

ίδιων διαστάσεων.

4.  Τα ελαστικά θα είναι χωρίς  αεροθάλαµο, κατάλλ ·)λα για τα δεδοµένα κίνησης  του οχήµατος

(βάρος, ταχύτητα, κα).

5.  Τα ελαστικά, θα είναι καινούργια και αµεταχείρι* ττα.

ΘΑΛΑΜΟΣ  ΟΔΗΓΗΣΗΣ,

1.  Ο  θάλαµος  οδήγησης  θα  είναι  κλειστού  τύπου,  µεταλλικός,  βραχείας  κατασκευής,

προδιαγραφών  ασφαλείας  έναντι  συγκρούσεω\

-ΕΠΙΒΑΤΩΝ

σύµφωνα  µε  τη  Νοµοθεσία  της  ΕΕ  µε

αερόσακους  οδηγού,  συνοδηγού,  πλευρικούς,  αερόσακο  γονάτων  οδηγού  και  πλευρικές

µπάρες ασφαλείας.

2.  Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόµενη  ηχητική και )ερµική µόνωση εντός του θαλάµου.

3.  Ο θάλαµος θα φέρει τέσσερις (4) πόρτες στις πλευρές της καµπίνας µε τα ανάλογα ελαστικά

παρεµβύσµατα που θα εξασφαλίζουν  καλή στεγ<

4.  Όλα  τα καθίσµατα θα είναι  ανατοµικού σχεδιασµού. Το  κάθισµα του  οδηγού θα πρέπει να

είναι  ρυθµιζόµενο  (εµπρός  -  πίσω,  ανάκλησ^'

νότητα και κεντρικό  κλείδωµα.

πλάτης,  επιθυµητό  καθ'  ύψος)  ώστε  να

εξασφαλίζεται  άνετη  οδήγηση.  Όλα  τα  καθίσµατα  θα  έχουν  ζώνες  ασφαλείας  επιθυµητά

τριών σηµείων.

5.  Ο  ελεύθερος  χώρος  και  η  διάταξη  των  καθισµάτων  θα  είναι  τέτοια  ώστε  να  παρέχεται

άνεση και ευχέρεια  κατά την κίνηση του οχήµατος στον οδηγό και τους συνεπιβάτες.

6.  θα εξασφαλίζει  καλή ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση.

7.  Το  αλεξήνεµο  και  τα  πλευρικά  παράθυρα  θα  έχουν  κρύσταλλα  ασφαλείας.  Το

αλεξήνεµο  ειδικότερα  θα  διαθέτει  σύστηµο  παροχής  νερού,  µε  ηλεκτρική  αντλία,
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ακροφύσνα και τους αντίστοιχους υαλοκαθαριστήρες.

8.  Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι ηλεκτρικά  εµπρός και πίσω.

9.  Ο θάλαµος θα είναι εφοδιασµένος µε:

9.1 Εσωτερικό  καθρέπτη,  καθώς  και  εξωτερικούς,  δεξιά  και  αριστερά  της  καµπίνας,

αναδιπλούµενους. Οι εξωτερικοί  καθρέπτες θα ρυθµίζονται ηλεκτρικά.

9.2 Σκιάδια ανεµοθώρακα.

9.3 Θα υπάρχει ψηφιακό στερεοφωνικό  συγκρότηµα «ράδιο-€Ο/ΜΡ3», ικανοποιητικής ισχύος

και ακουστικής ικανότητας που θα περιλαµβάνει  τέσσερα (4) ηχεία τουλάχιστον.

10. Επίσης θα διαθέτει:

10.1  Σύστηµα θέρµανσης.

10.2  Σύστηµα αερισµού, 3 ταχυτήτων και άνω, χειριζόµενο  από τον οδηγό.

10.3  Θα υπάρχει σύστηµα αυτόµατο  &ΪΓ οοηάΐίΐοη  στο  εσωτερικό του αυτοκινήτου,

τοποθετηµένο και πιστοποιηµένο-εγκεκριµένο ως εξοπλισµός του οχήµατος από τον

κατασκευαστή του οχήµατος.

10.4  Κόρνα προβλεπόµενης  ισχύος και θορύβου.

11. Θα υπάρχουν πίνακες οργάνων µε όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες παρακολούθησης

καλής  λειτουργίας  του  κινητήρα  και  γενικά  της  πορείας  του,  κατάλληλου  φωτισµού,  µε

εργονοµική  διευθέτηση στο θάλαµο οδήγησης.

12. Κεντρικό  κλείδωµα  µε  τηλεχειρισµό  και  δυνατότητα  κλειδώµατος  θυρών  από  το

εσωτερικό.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ηλεκτρικό  σύστηµα του οχήµατος θα διαθέτει:

1.  Ηλεκτρικό  εξωτερικό  φωτισµό  που  προβλέπεται  από  τον  ΚΟΚ  και  περιλαµβάνει

τουλάχιστον:

1.1 Φώτα ηµέρας

1.2 Δυο (2) προβολείς µε ρυθµιζόµενο  ύψος δέσµης.

1.3 Δυο (2 )προβολείς οµίχλης  εµπρός

1.4 Ένα (1) φως οπισθοπορείας και ένα (1) φως οµίχλης πίσω τουλάχιστον.

1.5  Φώτα δίορ, ένδειξης κατεύθυνσης (φλας).

2.  Στην καµπίνα των επιβατών θα υπάρχουν ένα (1) ή δύο (2)  φωτιστικά σώµατα  στην  οροφή

ή  στις πλευρές  του  αµαξώµατος,  που  θα εξασφαλίζουν ικανοποιητικό φωτισµό. Επίσης θα

διαθέτει φωτιζόµενα επαρκώς όργανα ελέγχου.
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΟΣ

1. Ηµιφορτηγό  του  οποίου  οι διαστάσεις  θα πρέπει να είναι  οι  µικρότερες  δυνατές σε  σχέση  µε

ικανότητα  φόρτωσης  του  πλαισίου.  Το  µέγιστο  επιτρεπόµενο  µήκος  του  οχήµατος

συµπεριλαµβανόµενης  ολόκληρης  της  υπερκατασκευής  (ακρότατα  σηµεία)  θα είναι  5,50

µέτρα. Μέγιστο  επιτρεπόµενο  πλάτος 2 µέτρα.

2. Το  µέγιστο  µικτό  βάρος, η  ικανότητα φόρτωσης τι

βάρους  στους  άξονες  κλπ.  πρέπει  να  αναφέρο

υ  πλαισίου,  το απόβαρο, η  κατανοµή του

νται  αναλυτικά  στην  προσφορά  και  να

αποδεικνύονται  από  τεχνικά  φυλλάδια  του  κατασκευαστή.  Ελάχιστο  επιτρεπόµενο  µικτό

βάρος πρέπει να είναι 2.400Κ§τ  έως 3.000Κ§Γ. Ωφέλιµο  φορτίο άνω των 900  Κ§Γ.

3. Η απόσταση από το έδαφος θα πρέπει να είναι  µεγαλύτερη από 190  χιλ.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΦΣ

Όλα  τα  τµήµατα  του  οχήµατος,  θα  έχουν  π/ ήρη  αντισκωριακή  και  αντιδιαβρωτική

προστασία  µε υλικά  και πάχη βαφής που θα είναι  σύµφωνα µε τις σύγχρονες  τεχνικές  βαφής και

τα ποιοτικά  πρότυπα που εφαρµόζονται  στα  σύγχρονα οχήµατα. Το χρώµα  του οχήµατος  (εκτός

από  τα  τµήµατα  τα  οποία  καλύπτονται  από  λαµαρίνα  αλουµινίου  ή  άλλου  ανοξείδωτου

µετάλλου)  θα είναι  ασηµί  µεταλλικό  ή  άλλης  επιλογής  της  Υπηρεσίας,  που  θα καθοριστεί κατά

την  υπογραφή  της  σύµβασης  (σύµφωνα  µε  το  διαθέσιµο  χρωµατολόγιο  της  κατασκευάστριας

εταιρείας).  Ανεξάρτητα από την  απόχρωση,  είναι υπο)ρεωτική η ύπαρξη περιµετρικής κίτρινης

λωρίδας  πλάτους 10  εκ.  και η  αναγραφή µε  κεφαλαίι

οχήµατος,  του  ονόµατος  του  Δήµου,  (ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΙΌΣΤΑΣΙΑ  ΔΗΜΟΥ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ),  µε

υποχρέωση  και έξοδα του αναδόχου σύµφωνα µε τις  ο<: ηγίες της  υπηρεσίας.

Οποιαδήποτε  µικρή  αλλαγή  στις  επιγραφές  µπορεί  ·

Υπηρεσίας του Δήµου  και ο ανάδοχος είναι  υποχρεωµ

οχήµατος.

γράµµατα  και  στις  δύο  (2)  πλευρές  του

/α  γίνει  µετά  από  αίτηση  της  αρµόδιας

ενός να εκτελέσει  πριν την παραλαβή του

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Μέγιστη  ταχύτητα έως  180 χλµ.  /ώρα. Ελάχιστη  ακτίνα στροφής όχι πάνω από 6,00  µέτρα.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΪΝΑ

Το όχηµα θα είναι εφοδιασµένο µε τα παρακάτω παρελκόµενα:

-  Ένα (1) υδραυλικό  ανυψωτήρα (γρύλο) ,κατάλλήλο για την αντικατάσταση

τροχού.

-  Δυο (2) κοχλιοστρόφια (µικρό-  µεγάλο).

-  Έναν (1) πυροσβεστήρα  µε κατάλληλο  υλικό εξουδετέρωσης πυρκαγιάς, που

προέρχεται  από καύσιµα, ελαιολιπαντικά,  ή ηλ
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πυρόσβεσης  θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον  (οδηγία  ΕΕ).

-  Τρίγωνο  βλαβών προβλεπόµενο  από τον  Κ.Ο.Κ.

-  Φαρµακείο µε  συλλογή  Α'  Βοηθειών,  για πέντε  (5)  άτοµα σύµφωνα µε  τον  ΚΟΚ  Όλα τα

εργαλεία  πρέπει  να  είναι  ισχυρής  κατασκευής,  επιχρωµιωµένα  ή  να  έχουν  υποστεί

αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Στις  προσφορές  θα αναφερθούν  αναλυτικά  όλα  τα τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  οχήµατος,

θα  κατατεθούν  τα  αναγκαία  σχέδια-σκαριφήµατα,  ενηµερωτικά  φυλλάδια  (ΡΐΌδροοΐιΐδ)  και  θα

επισηµανθούν  οι  συγκεκριµένες  απαιτήσεις  όλων  των  παραγράφων  της  υπόψη  τεχνικής

περιγραφής.

Αντίστοιχα  θα κατατεθούν και λεπτοµερή  σχέδια  -  ρΐΌδρεοίιΐδ,  µε  αναλυτικές διαστάσεις

(οχήµατος, θαλάµου, καρότσας κλπ),αναλυτική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική) του είδους και

πλήθους  του  εξοπλισµού  και κάθε  άλλο  στοιχείο  που  είναι  απαραίτητο για  την  αξιολόγηση  του

συνόλου,  ώστε  να  προκύπτει  ότι  πληρούνται  και  οι  απαιτήσεις,  στο  σύνολο  τους,  µε  ποινή

αποκλεισµού  της προσφοράς για ελλιπή ή ασαφή στοιχεία.

ΕΙΔΙΚΟ  ΈΝΤΥΠΟ

Κάθε  προµηθευτής  πρέπει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να  συµπληρώσει  και να  υποβάλει  συνηµµένα  µε την

προσφορά του το παρακάτω ειδικό  έντυπο. Στο έντυπο αυτό θα γραφούν τα παρακάτω:

1.  Εργοστάσιο κατασκευής και έτος

2.  Τύπος οχήµατος και είδος κατασκευής

3.  Κυλινδρισµός  κινητήρα, αριθµός  και διάταξη  κυλίνδρων

4.  Μέγιστη  ισχύς  κινητήρα

5.  Μέγιστη  ροπή στρέψης  κινητήρα (διάγραµµα ισχύος-ροπής) στις αντίστοιχες  στροφές

6.  Μέγιστος  αριθµός  στροφών κινητήρα

7.  Σχέση  συµπίεσης

8.  Ανώτατη ταχύτητα οχήµατος

9.  Στοιχεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπα, οδηγίες ΕΕ κά)

10. Σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου, κατανάλωση και χωρητικότητα αποθήκης καυσίµου

11. Εξωτερικές  διαστάσεις οχήµατος

12. Εσωτερικές  διαστάσεις  οχήµατος

13. Μεταξόνιο  και ελάχιστη  απόσταση από το έδαφος

14. Ίδιο βάρος οχήµατος και ωφέλιµο φορτίο
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΛΥΨΗ

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο  προµηθευτής  (και  όχι  οι  κατασκευαστές  των  επί  µέρους  συγκροτηµάτων),  στην

προσφορά  του  θα  εγγυηθεί  την  οµαλή  -  ανεµπόδιστη  λειτουργία  του  οχήµατος

συµπεριλαµβανοµένου  και  του  κινητήρα  του, για  τρίχ  (3) χρόνια τουλάχιστον, σε  κανονικές

συνθήκες  χρήσης  και  συντήρησης  και  να  συνοδεύεται  από  πλήρες  πακέτο  δωρεάν  οδικής

βοήθειας για τρία (3) χρόνια.

Θα  εγγυηθεί  για  το  χρώµα  και  για  αντισκωριακή  προστασία  για  πέντε  (5)  χρόνια

τουλάχιστον.

Ο  προµηθευτής  θα  πρέπει  να  διαθέτει,  δίκτυο  εξουσιοδοτηµένων  συνεργείων  γενικών

επισκευών το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του  και το οποίο θα καλύπτει  κατ'  ελάχιστον

τις υπηρεσίες  της εγγύησης  και της προγραµµατισµένης  συντήρησης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡ

'
ΦΙΑ

Η Βιβλιογραφία θα περιέχει:

1.  Τεχνικό Εγχειρίδιο  χρήσης -  λειτουργίας  του οχήµίχτος.

2.  Εγχειρίδιο  καταγραφής συντήρησης και επισκευών

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  17-1-2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ  ΔΙΑΛΕΧΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΑΚΙ

ΤΕΧΝΟΛΟ

ΓΕΛΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια  ενός (1) καινούργιου
ηµιφορτηγού  4X4

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ  Ιο

Αντικείµενο  προµήθειας

Η  παρούσα  συγγραφή  υποχρεώσεων  αφορά  την  προµήθεια  µε  τίτλο  :

«Προµήθεια  ενός  καινούργιου  διπλοκάµπινου  ηµιφορτηγού  οχήµατος»  για  την

κάλυψη  των  δράσεων  της  Πολιτικής  Προστασίας  -  Πυροπροστασίας  του  Δήµου

Ορεστιάδας.

Προϋπολογισµού  30.000,00 €  µε το Φ.Π.Α  24%.

Η εκτέλεση  της προµήθειας  θα γίνει µε την διαδικασία  του συνοπτικού  διαγωνισµού

σύµφωνα µε το άρθρο  117 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Απαντήσεις στα τεγνικά στοιγεία

Ο προµηθευτής θα πρέπει να λάβει  υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές της

µελέτης,  στις  οποίες  θα πρέπει  να  δώσει  πλήρεις  και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα

πρέπει  να δοθούν  πλήρη τεχνικά  στοιχεία,  έντυπα κ.λ.π.  για να  µπορέσει  η  επιτροπή

παραλαβής να προβεί  σε σωστή παραλαβή της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ  3ο

Ευθύνη  προµηθευτή και εγγύηση  λειτουργίας

1.  Ο  ανάδοχος  προµηθευτής  ευθύνεται  για  την  ύπαρξη  των  συµφωνηµένων

ιδιοτήτων και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε ελαττώµατος.
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2.  Κατά την προσωρινή και οριστική  παραλαβή εξετάζονται και διαπιστώνονται

όλες  οι ιδιότητες  του προσφεροµένου είδο\ ς και οι τυχόν επελθούσες  φθορές,

ζηµίες,  κ.λ.π.  λόγω  πληµµελούς  κατασκευής  ή  κακής  ποιότητας

χρησιµοποιηθέντων  υλικών.

3.  Καθ' όλον  τον  χρόνο  της  εγγύησης  υποχρ;

αντικαταστήσει  µε  δικές  του  δαπάνες  κάθε  εξάρτηµα  ή  τµήµα  που  θα

αποδειχθεί  ελαττωµατικό.

4.  Εάν εντός  χρόνου  εγγύησης  παρουσιασθεί

;ούται  ο  ανάδοχος προµηθευτής  ν'

ή  ελαττώµατα  τα  οποία  δεν  ήταν  δυνατόν  να  διαπιστωθούν  κατά  την

παραλαβή, ο  Δήµος  Ορεστιάδας  δικαιούται  κατά την  κρίση  του να επιδιώξει

είτε  την  αναστροφή  της  αγοραπωλησία;  είτε  την  ανάλογη  µείωση  του

τιµήµατος.

5.  Ο προµηθευτής  ευθύνεται  εάν το προσφερόµενο είδος δεν είναι  σύµφωνο  µε

την Ελληνική Νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αναθεώρηση  τιµών  προσφοράς

έλλειψη συµφωνηθείσης  ιδιότητας

Οι  τιµές  προσφοράς σε  καµιά  αναθεώρηση  δεν  υπόκεινται  για  οποιοδήποτε

λόγο  ή  αιτία, αλλά  παραµένουν  σταθερές και αµ

δεν δικαιούνται ποσοστό γενικών  εξόδων και οφέλους.

ετάβλητες  µέχρι  την  παράδοση και

ΑΡΘΡΟ  5ο

Ααπάνες προµηθευτού.  Ευθύντι

Όλα  γενικά  τα έξοδα µέχρι  την  παράδοση[  στον  Δήµο  Ορεστιάδας  βαρύνουν

τον προµηθευτή.

Επίσης ο προµηθευτής ευθύνεται για οτιδήποτε ή^ελε συµβεί  µέχρι  της παράδοσης

αυτού στο Δήµο Ορεστιάδας.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Χρόνος και τόπος

ίΐέ/ρι  παράδοσης.

παράδοσης

1. Ο χρόνος παράδοσης  ορίζεται σε δύο  ( 2 )  µήνες  από την ηµεροµηνία υπογραφής

της  σύµβασης.  Ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης  µπορεί  να  παρατείνεται  υπό  τις

ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
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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.

5.Εάν  λήξει  ο  συµβατικός  χρόνος  παράδοσης, χωρίς  να υποβληθεί  εγκαίρως  αίτηµα

παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος,  χωρίς να παραδοθεί

το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

6.Ο  προµηθευτής  υποχρεούται  να  ειδοποιείσαι  το  Δήµο  Ορεστιάδας  και  την

επιτροπή  παραλαβής,  για  την  ηµεροµηνία  που  προτίθεται  να  παραδώσει  το

αυτοκίνητο ηµιφορτηγό  4X4,  τουλάχιστον  πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες  νωρίτερα.

7.0  Τόπος παράδοσης θα είναι στις εγκαταστάσεις οχηµάτων του Δήµου Ορεστιάδας.

ΑΡΘΡΟ  7ο

Τρόπος Πληρωµής-  Απαιτούµενα  δικαιολογητικά για πληρωµή του

αναδό/ου

1. Η πληρωµή του  προµηθευτή θα γίνει στο  100%  της αξίας της προµήθειας, που θα

παραλειφθεί  µε  βάση το πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,  και µε  την  προσκόµιση

των νοµίµων  δικαιολογητικών  µέσα σε  εύλογο  χρόνο  απαραίτητο για την έκδοση των

σχετικών  ενταλµάτων πληρωµής.  Όλα  τα δικαιολογητικά πληρωµής  ελέγχονται από

την αρµόδια υπηρεσία  του  Δήµου.
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;χιστον τα εξής:

κής  παραλαβής  ή  σε  περίπτωση

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  είναι  κατ'

α)  Πρωτόκολλο  οριστικής  ποσοτικής  και  ποιοτ

αυτοδίκαιης  παραλαβής,  αποδεικτικό  προσκόµισης  του  υλικού  στην  αποθήκη,

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

3λά

β)  Τιµολόγιο  του  προµηθευτή  εις  τριπλούν

«Εξοφλήθηκε  ».

γ)  Εξοφλητική  απόδειξη  του  προµηθευτή,  εάν  τ

«Εξοφλήθηκε».

που  να  αναφέρει  την  ένδειξη

τιµολόγιο  δεν  φέρει  την  ένδειξη

δ) Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και Ασφαλιστικής  Ενηµερότητας.

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

αναθέτουσα αρχή στο Δηµόσιο,  σύµφωνα µε τις ισχύουσες  διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αδειες εξαγωγής και εισαγωγής

Η άδεια  εισαγωγής  του υπό προµήθεια  είϊους που τυχόν  θα απαιτηθεί  καθώς

και  η  άδεια  εξαγωγής  από  την  χώρα  προέλευαής  του,  εκδίδονται  µε  µέριµνα  και

δαπάνες  του  προµηθευτή  (οι  τιµές  εισαγόµενο*

άνευ δασµών).

ειδών  στην  προσφορά  εννοούνται

ΑΡΘΡΟ 9ο

Εφοδιασµός µε αντο: Ιλακτικά

Ο  προµηθευτής  υποχρεούται  να  εφοδιάζει  τον  Δήµο  Ορεστιάδας  µε  όλα

ανεξαιρέτως  τα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα.

Ειδικώς  για  τα  εξαρτήµατα  και  ανταλλακτικά  συνήθους  χρήσης  και  φθοράς,  ο

προµηθευτής  υποχρεούται  να έχει διαρκή  παρακαταθήκη, ώστε  σε  πρώτη ζήτηση να

προµηθεύει  αυτά στην Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ  10

Εφοδιασµός µε εγχειρίδια

Ο  προµηθευτής  υποχρεούται  κατά  την

Ορεστιάδας, εγχειρίδια των  εξαρτηµάτων

Ανεξάρτητα  αν  η  κατασκευή  έγινε  στην  Ελλάδα  ή  εισαχθεί  από το  Εξωτερικό θα

δοθούν στο Δήµο Ορεστιάδας:

παράδοση  να  παραδώσει  στο  Δήµο
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1.  Όλα  τα  απαιτούµενα  τεχνικά  στοιχεία  και  τα  σχετικά  έντυπα  του  εργοστασίου

κατασκευής από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται  τα  στοιχεία.

2.  Οι  απαραίτητες οδηγίες  για την  ασφαλή χρήση,  συντήρηση  και έλεγχο  του  και θα

τονίζονται  ιδιαίτερα  οι  κίνδυνοι  που  είναι  δυνατόν  να  υπάρξουν  κατά  την  χρήση,

συντήρηση  και  επισκευή.

3. Η εγγύηση  καθώς και οι όροι της  εγγύησης.

Τα παραπάνω στοιχεία  και πληροφορίες  είναι υποχρέωση  και ευθύνη του προµηθευτή

να παραδώσει στο Δήµο Ορεστιάδας σύµφωνα και µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,  17-11-2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

^ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ  ΠΡΑΣΓΝΟΥ

ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗ  ΔΙΑΛΕ^
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ  ΤΕ

ΒΑΡΣΑΜ4 ·̂ ν  /

^

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩ1 ΙΟΝΙΑΣ ΤΕ
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