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Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει
Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης «την χαμηλότερη προσφορά»
(σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. β’ του Π.Δ. 60/07 και το Π.Δ.28/80)
για την
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
(σύμφωνα με την υπ΄ αρ. μελ.: 002/2013 της Τεχν. Υπηρεσίας & την ισχύουσα νομοθεσία)

Ο διαγωνισμός αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής σε εξωτερικά συνεργεία, καθώς και τις εργασίες αντικατάστασης
φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων ανταλλακτικών, που τυχόν θα προκύψουν
κατά το έτος 2013 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης, των φορτηγών, των μηχανημάτων έργων, των υπερκατασκευών, των
σαρώθρων και των λεωφορείων του Δήμου, εκτός των οχημάτων εκείνων που καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα, από
εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
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ΑΡΘΡΟ 1Ο . ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω νομοθετικές διατάξεις, όπως
αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα με τα διάφορα διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, καθώς και από όσες
σχετικές διατάξεις δεν αναφέρονται ρητά παρακάτω αλλά παρ’ όλα αυτά έχουν εφαρμογή και ισχύουν :
- Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των
διατάξεων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005» και όπως αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά των κατωτέρων ορίων των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 6
παρ. 1β του παραπάνω Π.Δ. με τον κανονισμό (ΕΚ) 1177/2009 της Επιτροπής
- Π.Δ.28/1980 «Εκτέλεση έργων και προμηθειών ΟΤΑ», όπως ισχύει σήμερα
- Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο 273) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» και όπως ερμηνεύτηκε με
την υπ. αρ.2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. & πάντα με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 60/2007
& επιπλέον:
- Υπ’ αρ. 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β’/27-03-1975) απόφαση του Υπ. Προεδρίας «περί καθορισμού διαδικασίας
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου,
των ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ών το άρθρο1 του Ν.Δ/τος 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.
4993/745/24-04-1975 (ΦΕΚ 489/Β’/15-05-1975) απόφαση που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθ.11 του Ν. 2396/53
«περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ»
- Ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2372/96, Ν.2414/96, Ν.2644/98, Ν.3021/02, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Π.Δ 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,», όπως αυτές
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 « Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και του άρθρου 8 του
Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
- Ν.2503/1997 «Διοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέματα ΟΤΑ»
- Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης»
- Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»
- Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3752/09 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» και τον Ν.
3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»
- N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
- Ν. 3886/2010 « Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
- Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) : «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός
κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
- Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση-Ενσωμάτωση της
οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- N. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει πρώτα το Π.Δ.60/07 και ακολούθως το Π.Δ.28/80. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση
που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με την κείμενη νομοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε
συγκεκριμένο άρθρο νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Π.Δ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 2Ο . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της επισκευής και συντήρησης των οχημάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό
των Ευρώ #300.000,00# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα καλυφθεί από Δημοτικά Ανταποδοτικά Έσοδα και
σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης Κ.Α. 20.6263.0006 «Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων» → €
#300.000,00# του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2013.
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Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο, σε ανώτατα και κατώτερα όρια, όσον
αφορά στη διάθεσή τους ανά κατηγορίες. Επίσης ο Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών
συντήρησης και επισκευής που θα προκύψουν.
ΑΡΘΡΟ 3Ο . ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Νέας Σμύρνης (ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14-Τ.Κ. 17121- Ν. Σμύρνη– τηλ. 213.2025700).
Ο διαγωνισμός (παραλαβή προσφορών) θα διεξαχθεί μετά την πάροδο τουλάχιστον 45 ημερών από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 και
παρ. 5 του Π.Δ.60/07, ήτοι την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη. και ώρα 13:00 π.μ. (ώρα λήξης της
υποβολής των προσφορών).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο του Δημαρχείου Νέας Σμύρνης, στη διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 - Τ.Κ. 17121- Ν.
Σμύρνη – 6ος όροφος), από την Οικονομική Επιτροπή, με σφραγισμένες γραπτές προσφορές, σύμφωνα με το σχετικά άρθρα για
τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής της δημοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 4Ο . ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή στον διαγωνισμό με υποβολή αιτήματος
συμμετοχής γραπτά ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Π.Δ. 60/07.
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα τεύχη
δημοπράτησης διατίθενται και χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την έδρα της τεχνικής υπηρεσίας (Δήμος Νέας
Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 14 Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121, 5ος όροφος) καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
9:00-13:00, από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέχρι
και την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη . Πληροφορίες στο τηλ.: 213.2025810, αρμόδια
υπάλληλος : Λ. Μερκούρη.

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι αναλαμβάνουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και
επιμέλεια.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού γνωστοποιούνται το αργότερο έξι ημέρες πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (ως προθεσμία ορίζεται η ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού) και
παρέχονται εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, εφ' όσον η αίτηση έχει υποβληθεί
εμπρόθεσμα. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εξετάζονται.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για
τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα (η
αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 6 επιπλέον ημέρες προ του ανωτέρω χρονικού ορίου, δηλ. 12 ημέρες πριν την
διεξαγωγή του διαγωνισμού) και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, πέραν της
δαπάνης αναπαραγωγής και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή
τους στον ενδιαφερόμενο.
ΑΡΘΡΟ 5Ο . ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.), σύμφωνα με
τα οριζόμενα στα άρθρα 29, 30 και 32 του Π.Δ. 60/07 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ.
Επίσης περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο με ταυτόχρονη δημοσίευση και στο Φ.Ε.Κ.
(τεύχος δημοσίων συμβάσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ.28/80, όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.
3548/07 (άρθρ. 1, 2,3 και 4) περί «καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο»,
όπως και αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 3752/09, και σύμφωνα με τα άρθρα 29 & 30 του Π.Δ. 60/07 μετά την αποστολή της
διακήρυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων
κλπ της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του παρόχου της υπηρεσίας κατά την
πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή (σύμφωνα με το άρθ. 22 του Π.Δ.28/1980 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.
3548/07 άρθ. 6 παρ.5, και σύμφωνα με την υπ’ αρ.11/2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. και την υπ’ αρ.204/2010 Γνωμ/ση του Δ’ Τμήματος
του Ν.Σ.Κ.).
Οι δαπάνες δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημ. των Ευρωπ. Κοινοτήτων βαρύνουν την Κοινότητα (άρθ. 30 του Π.Δ.60/07).
ΑΡΘΡΟ 6Ο . ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
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1.
2.
3.
4.

Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Συνεταιρισμοί.
Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων.

Για να γίνουν δεκτοί οι παραπάνω συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής του
άρθρου 8 των όρων διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και νόμων της ελληνικής νομοθεσίας ή αντίστοιχα της
νομοθεσίας του κράτου-μέλους, και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και προδιαγραφές για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να είναι :
i.
η επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης και
διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανηματων ή υπερκατασκευών
ii. εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε
επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα
iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο
δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα
iv. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε επίσημου δικτύου διακίνησης
ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανηματων ή υπερκατασκευών, αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων
κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.
ΑΡΘΡΟ 7Ο . ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά,
πρωτότυπα ή σε θεωρημένα αντίγραφα (οι υπεύθυνες δηλώσεις με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής) :
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, όπου θα βεβαιώνεται η εγγραφή σε αυτό και το είδος των εργασιών που
εκτελούνται ή αντίστοιχα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες
πριν την ημερ/νία διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα καλύπτουν την άσκηση των δραστηριοτήτων κατά το τρέχον έτος.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος οπού θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών
Πιστοποιητικό της/των αρμόδιας/-ιων αρχής/-ών περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (σε όλους
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών), κατά την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου
Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου.
Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, εφ’ όσον δεν παρίσταται το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.
Εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δήλωση του Ν. 1599/86 με θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής.
Όταν αφορά εταιρεία απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στον καταθέτοντα την
προσφορά με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Επίσης
υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου φαίνεται ο
νόμιμος εκπρόσωπος και δεσμεύων την εταιρεία.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που εκδίδεται από
την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του συμμετέχοντος προσώπου ή
οικονομικού φορέα και από το οποίο θα προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του αντίστοιχου ελληνικού ποινικού
μητρώου για το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή για τον ομόρρυθμο έταιρο ή διαχειριστή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή
Ε.Π.Ε. ή για τον πρόεδρο, δ/νων σύμβουλο και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που κράτος δεν εκδίδει τέτοιο έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή από υπεύθυνη δήλωση ενώπιων αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Το ποινικό μητρώο μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος αν ο
διαγωνιζόμενος είναι «φυσικό πρόσωπο» ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (προέδρου-διευθύνοντος συμβούλουδιαχειριστή-εταίρων, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας) όπου θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων (φυσικό πρόσωπο που
συμμετέχει στο διαγωνισμό ή ομόρρυθμος έταιρος ή διαχειριστής Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή ο πρόεδρος, δ/νων σύμβουλος και
μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. ή ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου) πληροί τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας για την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου και θα προσκομίσει το
πιστοποιητικό του ποινικού μητρώου εγκαίρως, σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον αναδειχθεί
μειοδότης και εφόσον του ζητηθεί και δεν αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
Πιστοποιητικά ή αντίστοιχα έγγραφα ή πιστοποιητικά εκδιδόμενά από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους από
τα οποία 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 κατάσταση.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορεί να αντικατασταθούν με υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος ο οποίος
θα δηλώνει ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση, ούτε τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και θα προσκομίσει
τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγκαίρως, σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της σύμβασης (εφόσον αναδειχθεί μειοδότης
και εφόσον του ζητηθούν και δεν αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντος, αν ο διαγωνιζόμενος είναι «φυσικό πρόσωπο» ή του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας (προέδρου-διευθύνοντος συμβούλου-διαχειριστή-εταίρων, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας)
όπου θα δηλώνεται ότι:
i) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από
διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.
ii) ο συμμετέχων δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα
iii) ο συμμετέχων δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική
διαγωγή του
iv) ο συμμετέχων δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται και
παρέχει τις απαιτούμενες σχετικές πληροφορίες κατά την διαδικασία της δημοπράτησης και εκτέλεσης της προμήθειας
Ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικ. φορέας, ή σε αντίθετη περίπτωση έντυπο Ε3 ή Δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ενδεχομένως του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί
το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικ. χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, σε συνάρτηση προς την
ημερομηνία δημιουργίας του οικ. φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες
για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων από τις αναφερόμενες στο άρθρο 39 του Π.Δ. 60/07 μπορεί
να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία.
Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα
αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με κατάλληλη τραπεζική βεβαίωση για
την πιστοληπτική ικανότητά του, όπου σαφώς θα προσδιορίζεται το χρηματικό όριο πιστοληπτικής ικανότητας και θα έχει
εκδοθεί εντός του έτους 2012-2013.
Κατάσταση φορέων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου ο συμμετέχων έχει αναλάβει παρόμοιες εργασίες κατά την
προηγούμενη τριετία, με αναφορά των στοιχείων του φορέα, του αντίστοιχου ποσού και της ημερομηνίας, συνοδευόμενη
από πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές περί ορθής εκτέλεσης των εργασιών ή
κατάσταση ιδιωτικών παραληπτών όπου ο συμμετέχων έχει αναλάβει παρόμοιες εργασίες κατά την προηγούμενη τριετία,
με αναφορά των στοιχείων του φορέα, του αντίστοιχου ποσού και της ημερομηνίας, συνοδευόμενη από βεβαίωση του
αποδέκτη ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του συμμετέχοντα.
Άδεια λειτουργίας του συνεργείου, σχετική με το αντικείμενο που ζητείται, η οποία να είναι σε ισχύ ή εναλλακτικά άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη οχημάτων σχετική με το αντικείμενο της μελέτης.
Αποδεικτικό έγγραφο ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 :
i) με αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών (είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα είτε όχι) και των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας,
ii) με περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης
iii) με δήλωση ύπαρξης και οργάνωσης στεγασμένου χώρου για την επισκευή των οχημάτων και για παροχή σέρβις
iv) με δήλωση ύπαρξης οργανωμένης αποθήκης ανταλλακτικών και παρακαταθήκης ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης.
Αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 :
i) οτι σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος στο δρόμο η επιχείρηση υποχρεούται να μεταβεί και να επισκευάσει
επί τόπου το ακινητοποιημένο όχημα και σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής να το παραλάβει και να το μεταφέρει στο
συνεργείο της προς επισκευή με δικά της μέσα και έξοδα.
ii) οτι η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει εξυπηρέτηση service εντός 24 ωρών
Κατά περίπτωση :
i) στην περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι η επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του
επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα επισκευών – συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων
οχημάτων-μηχανημάτων ή υπερκατασκευών, θα πρέπει να καταθέσει :
α) τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου ή τον πλήρη κατάλογο
ανταλλακτικών των κατασκευαστριών εταιρειών ή αντιπροσωπειών,
β) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει
ο κατασκευαστής του οχήματος ή της υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί
γ) υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιμότητας και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο.
ii) στην περίπτωση κατά την οποία ο συµμετέχων στο διαγωνισμό είναι εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής των
αντίστοιχων οχημάτων-μηχανηματων ή υπερκατασκευών και χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από
το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα, θα
πρέπει να καταθέσει :
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16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

α) τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου ή τον πλήρη κατάλογο
ανταλλακτικών των κατασκευαστριών εταιρειών ή αντιπροσωπειών,
β) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει
ο κατασκευαστής του οχήματος ή της υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται και ότι διαθέτει το κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί
γ) υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιμότητας και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο.
iii) στην περίπτωση κατά την οποία ο συµμετέχων στο διαγωνισμό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και
χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των
επίσημων αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα, θα πρέπει να καταθέσει :
α) τον επίσημο τιμοκατάλογο ανταλλακτικών για τα αντίστοιχα οχήματα του Δήμου ή τον πλήρη κατάλογο
ανταλλακτικών των κατασκευαστριών εταιρειών ή αντιπροσωπειών,
β) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά είναι τα γνήσια που προτείνει
ο κατασκευαστής του οχήματος ή της υπερκατασκευής για το οποίο προορίζονται και σε περίπτωση πρόκλησης
βλάβης του οχήματος ή τμήματος αυτού από χρήση μη κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου,
αυτό αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν την επισκευή του οχήματος και την αντικατάσταση του μερών που
έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη κατάλληλου ανταλλακτικού. Έπίσης ότι διαθέτει το κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί.
γ) υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιμότητας και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο.
iv) στην περίπτωση κατά την οποία ο συµμετέχων στο διαγωνισμό είναι ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και δεν
χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των
αντίστοιχων οχημάτων ή υπερκατασκευών, αλλά χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών τα οποία
προορίζονται για χρήση στα οχήματα του Δήμου θα πρέπει να καταθέσει :
α) τον τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιεί
β) υπεύθυνη δήλωση η οποία θα αναφέρει ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, τα οποία θα αναφέρονται
αναλυτικά στον τιμοκατάλογο που θα προσκομίσει, δεν είναι τα γνήσια αλλά είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την
χρήση για την οποία προορίζονται και σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης του οχήματος ή τμήματος αυτού από
χρήση μη κατάλληλου ανταλλακτικού από μέρους του συνεργείου, αυτό αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου και δωρεάν
την επισκευή του οχήματος και την αντικατάσταση του μερών που έχουν υποστεί βλάβη από την χρήση του μη
κατάλληλου ανταλλακτικού. Έπίσης ότι διαθέτει το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες
επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί.
γ) υπεύθυνη δήλωση περί διαθεσιμότητας και άμεσης διάθεσης ανταλλακτικών, ώστε να είναι συνεπής στις
υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την
χρήση για την οποία προορίζονται και συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης
αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από
πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή έχουν σήμανση CE.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο συμμετέχων στο διαγωνισμό αποδέχεται τον έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία
του Δήμου στο συνεργείο του όποτε κριθεί απαραίτητο.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με τον χρόνο εγγύησης των εργασιών και των χρησιμοποιούμενων
ανταλλακτικών που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος του ενός έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας ή της
τοποθέτησης του ανταλλακτικού. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά την παρεχόμενη
εγγύηση και το τι αυτή καλύπτει.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενος από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και απαιτήσεων και έχει
σχηματίσει πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα και
για αυτές που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν για τη συντήρηση ή την επισκευή τους.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
Τονίζεται ιδιαιτέρως η υποχρέωση κατάθεσης από τον συμμετέχοντα Πλήρη Τιμοκαταλόγου Ανταλλακτικών για όλα
τα οχήματα-μηχανήματα της κατηγορίας στην οποία θα συμμετέχει και επί του οποίου θα προσφέρει ποσοστιαία
έκπτωση επί τοις εκατό (%).

Για τους αλλοδαπούς συμμετέχοντες απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών ή των αντιστοίχων
δικαιολογητικών, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, με επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα και παράλληλα απαιτείται δήλωση με τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα
επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.
Για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (για ημεδαπούς ή
αλλοδαπούς αντίστοιχα) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου.
Για τους συνεταιρισμούς απαιτείται επιπρόσθετα και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής όπου θα βεβαιώνεται ότι ο
συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα καθώς και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπτωση.
Για τις ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά απαιτούνται όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά κατά περίπτωση για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση και επιπλέον πιστοποιητικό σκοπιμότητας
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του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στους οποίους μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε
μεγαλύτερου μεγέθους, είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή
τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Επιπλέον κάθε άλλο
απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται από τον ΕΟΜΜΕΧ και από το οποίο θα προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια
που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας.
Επισημαίνεται ότι οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η
σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
ΑΡΘΡΟ 8Ο . ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5%
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) της ομάδας του προϋπολογισμού μελέτης που συμμετέχει ο
διαγωνιζόμενος.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (να ισχύει τουλάχιστον έναν μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύς της προσφοράς
που έχει οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί στους συμμετέχοντες μετά την ανακήρυξη του μειοδότη. Ο εκδότης της
εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να
σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και
λειτουργεί νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα κατά τον ισχύοντα τύπο για
το Δημόσιο ή αν είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Η εγγύηση συμμετοχής, πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα την ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία του εκδότη, τον αριθμό της
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται και ότι απευθύνεται στο Δήμο
Νέας Σμύρνης.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την
ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, το ποσόν της εγγύησης (μέρος ή σύνολο).
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα
λαμβάνονται υπόψη.
Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισμό επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής του ανακηρυχθέντος παρόχου αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της συμβάσεως με την προσκόμιση
της εγγύησης καλής εκτελέσεως, σύμφωνα με το άρθρον 15 παρ.8 του Π.Δ. 28/80, εκτός εάν ισχύει η ίδια και για την καλή
εκτέλεση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 9Ο . ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου καθώς και το είδος των εργασιών συντήρησης και επισκευής αναφέρονται
ενδεικτικά στην υπ’ αρ. μελέτη : 002/13 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 10Ο . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Παράταση της προθεσμίας μπορεί να δοθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του
παρόχου και εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 7 του Π.Δ. 28/80.
Οι τιμές ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση ή αναπροσαρμογή κατά την διάρκειά της.
ΑΡΘΡΟ 11Ο . ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
`
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την καλύτερη ενημέρωσή τους μπορούν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου
Νέας Σμύρνης (ταχ. δ/νση.: Αγησιλάου και Ολυμπίου - Νέα Σμύρνη) και σε συνεννόηση με την Υπηρεσία να εξετάσουν το προς
επισκευή και συντήρηση τροχαίο υλικό για να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για το είδος και τον τύπο των οχημάτων και τις
επισκευές που αυτά έχουν τύχει μέχρι σήμερα για να εκτιμήσουν τις εργασίες και τα υλικά-ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν
για τη συντήρηση ή για την επισκευή τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους τύπους των υπερκατασκευών και στους
μηχανισμούς που αυτές φέρουν καθώς και στα προβλήματα που αυτές παρουσιάζουν.
Τα οχήματα του Δήμου αναφέρονται στην μελέτη 002/2013 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
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Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόμενοι σε
στοιχεία που θα συλλέξουν οι ίδιοι κατά την αυτοψία που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται σε τέσσερις (04) επιμέρους κατηγορίες :
Α.
Β.
C.
D.

Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης μηχανολογικών μερών όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της
μελέτης, εκτός των σαρώθρων
Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης συστημάτων πέδησης όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της
μελέτης, εκτός των σαρώθρων
Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης υπερκατασκευών όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης
που έχουν υπερκατασκευές
Εργασίες και ανταλλακτικά επισκευής-συντήρησης σαρώθρων τύπου NILFISK και HAKO

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις 4 βασικές κατηγορίες της
μελέτης (που περιλαμβάνει όλους τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας του πίνακα της
μελέτης) ή και για όλες τις κατηγορίες της μελέτης, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα-μηχανήματα από κάποια
ομάδα.
Για την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) στην οποία (στις οποίες) θα συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει,
επί ποινή αποκλεισμού, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών της επιχείρησής του για όλες τις εργασίες επισκευής και
συντήρησης και για όλα τα οχήματα της συγκεκριμένη κατηγορίας που συμμετέχει.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πληρότητα των κατατιθέμενων τιμοκαταλόγων από τους διαγωνιζόμενους
δεδομένου ότι πέραν τούτου κανένα άλλο ανταλλακτικό δεν θα μπορεί να τιμολογηθεί από τους παρόχους στο μέλλον.
Οι τιμοκατάλογοι μπορούν λόγω του μεγάλου όγκου τους και για μεγαλύτερη ευχρηστία να κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, υποχρεωτικά στο αριθμημένο και σφραγισμένο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας :
i) την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) στην οποία (στις οποίες) θα συμμετέχουν και την οποία (τις οποίες) θα αφορούν οι
προσφερόμενες επιμέρους εκπτώσεις καθώς και η μέση έκπτωση
ii) ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας
για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένη κατηγορίας που συμμετέχουν, όπως
αυτές περιγράφονται στην μελέτη αλλά και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά
ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης (α)
iii) ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των τιμών του τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών της επιχείρησής τους, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της
συγκεκριμένη κατηγορίας που συμμετέχουν, και τον οποίο τιμοκατάλογο θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού οι
συμμετέχοντες (β)
iv) ποσοστιαία μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση :
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α x 30%) + (β x 70 %)], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή αποκλεισμού).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει η
έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών να είναι μεγαλύτερη ή ίση από
την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. β≥α).
Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη.
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής
των τιμών. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή περιέχουν ουσιώδη απόκλιση από τους όρους
απορρίπτονται.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία τους, χωρίς ξυσίματα, σβησίματα,
προσθήκες, διορθώσεις κλπ.. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή
διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων
προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο
εκπρόσωπο. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.
Δεν μπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή ενώσεις προμηθευτών, ούτε να
συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές
εκτός και αν αποσυρθούν από τον συμμετέχοντα όλες εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.
Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, αυτές θα μονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.
Η ποσοστιαία έκπτωση, όπου απαιτείται, θα είναι επί τοις εκατό (%) και οι τιμές, όπου απαιτούνται, θα αναγράφονται σε €, με
δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία αν πρόκειται για ενδιάμεσους υπολογισμούς και με στρογγυλοποίηση σε δυο δεκαδικά
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ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του
πέντε αν πρόκειται για τα σύνολα των επιμέρους ομάδων ή για το γενικό σύνολο.
Σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στην ολογράφως και αριθμητικώς προσφερόμενη τιμή λαμβάνεται υπόψη η ολογράφως.
Οι τιμές εργασιών ή ανταλλακτικών συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχα την αξία της εργασίας ή του ανταλλακτικού καθώς και όλες
τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ
ολοκλήρου τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.
Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι
διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, είτε ενώπιον της
είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 12Ο . ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής ή στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου στο κτίριο του Δημαρχείου Ν. Σμύρνης, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 3 της παρούσας (ελάχιστη προθεσμία 45 ημερών σύμφωνα με το άρθ. 32 παρ. 5 του Π.Δ. 60/2007 για την παραλαβή των
προσφορών από την ημέρα αποστολής της προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορές που
περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται
στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Προσφορές που
υποβλήθηκαν ή περιήλθαν στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
Ο κάθε συμμετέχων θα υποβάλει την προσφορά του μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, και θα αναγράφει τον πλήρη τίτλο του Δήμου, τον αριθμό της μελέτης και τον ακριβή
τίτλο της, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος.
Μέσα στον φάκελο της «Προσφοράς» θα τοποθετηθούν ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι, που όλοι θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου, και θα ονομάζονται αντίστοιχα :
α) «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και θα περιέχει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά
συμμετοχής του άρθρου 8 των Όρων Διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων
β) «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς» και θα περιέχει την οικονομική προσφορά, υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού)
σε έντυπο αριθμημένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία που θα έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παραπάνω άρθρο των παρόντων όρων διακήρυξης καθώς επίσης και τον Πλήρη Τιμοκαταλόγο Ανταλλακτικών για όλα
τα οχήματα-μηχανήματα της κατηγορίας στην οποία θα συμμετέχει και επί του οποίου θα προσφέρει ποσοστιαία
έκπτωση επί τοις εκατό (%).
ΑΡΘΡΟ 13Ο . ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την επομένη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα δύο μηνών. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 14ο . ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Όταν παρέλθει η αναφερόμενη στο άρθρο 3 των Όρων Διακήρυξης ώρα κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών.
Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των
προσφορών άρχισε πριν από τη λήξη του χρόνου αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα
αυτή.
Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αφού βεβαιωθεί η
αυτοπρόσωπος ή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 4 του Π.Δ.28/80 επίδοση του φακέλου της προσφοράς (εκτός και αν έχει
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σταλεί ταχυδρομικά) και αναγραφεί ο αύξων αριθμός της, αρχίζει η αποσφράγιση των φακέλων με την ένδειξη
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα του κάθε
φακέλου περιληπτικά αλλά με σαφήνεια, ώστε να διαφαίνεται η οικονομική και τεχνοοικονομική τους επάρκεια και η
επαγγελματική και τεχνική τους ικανότητα σύμφωνα με το Π.Δ. 60/07 και τους Όρους Διακήρυξης.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν
ο αύξων αριθμός του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια η
επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού
αποχωρούν και η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει
γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν.
Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και η Επιτροπή ανακοινώνει τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και
τους λόγους του αποκλεισμού τους και καλεί τους αποκλεισμένους να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφά τους μαζί με τις
σφραγισμένες προσφορές τους.
Ακολούθως συνεχίζεται η συνεδρίαση (η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα) και, παρουσία
των διαγωνιζομένων, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τους, κατά τη σειρά που έγιναν δεκτοί στον
διαγωνισμό, και ανακοινώνονται μεγαλόφωνα (και παράλληλα καταγράφονται στο πρακτικό του διαγωνισμού) οι επιμέρους
προσφερόμενες εκπτώσεις (σε εργασία και ανταλλακτικά) καθώς και η προκύπτουσα μέση έκπτωση της κατηγορίας δαπάνης
που συμμετείχε κάθε διαγωνιζόμενος. Ακολούθως ανακηρύσσονται οι μειοδότες ανά κατηγορία (μεγαλύτερο ποσοστό μέσης
έκπτωσης ανά κατηγορία, σύμφωνα με τα κριτήρια των Όρων Διακήρυξης) ή ο μειοδότης (αν είναι ο ίδιος που έχει συμμετάσχει
και μειοδοτήσει σε όλες τις κατηγορίες του προϋπολογισμού μελέτης).
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (ίδια προκύπτουσα μέση έκπτωση) υπερισχύει η επιμέρους έκπτωση που προσφέρθηκε στις
τιμές των ανταλλακτικών και σε περίπτωση απόλυτης ισοδυναμίας διεξάγεται κλήρωση.
Ακολούθως συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου
37 του Π.Δ. 60/07. Τα πρακτικά της Δημοπρασίας, καθώς και κάθε απόφαση επί των τυχόν ενστάσεων, κατακυρώνονται από τη
Οικονομική Επιτροπή για την νομιμότητά τους, η οποία τελικά κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναθέτει την
παροχή της υπηρεσίας στον μειοδότη (ή στους μειοδότες ανά κατηγορία).
Το πρακτικό του Διαγωνισμού, ή τουλάχιστον τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
κατόπιν αιτήσεως της.
ΑΡΘΡΟ 15Ο . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η χαμηλότερη προσφορά» (μεγαλύτερη μέση έκπτωση), σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. β’ του
Π.Δ. 60/07 με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχν. προδιαγραφές της υπ΄ αρ. μελ. : 112/2012 της Τεχν. Υπηρεσίας και τα
κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.
Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980 η μεγαλύτερη
προκύπτουσα μέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιμής ανταλλακτικών, όπως προκύπτει από την σχέση : ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α x 30%) + (β x 70 %)], με την προϋπόθεση β ≥ α (επί ποινή αποκλεισμού)
όπου
α = προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα
εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριμένη κατηγορίας που συμμετέχουν, όπως
αυτές περιγράφονται στην μελέτη αλλά και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως
απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύμβασης
β = ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και αριθμητικώς) επί της αξίας των τιμών του τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών της επιχείρησής τους, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της
συγκεκριμένη κατηγορίας που συμμετέχουν, και τον οποίο τιμοκατάλογο θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού οι
συμμετέχοντες.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συμμετέχοντα αποτελεί το γεγονός ότι
θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιμών του τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών να είναι μεγαλύτερη
ή ίση από την έκπτωση που θα προσφέρει επί της τιμής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. β ≥ α).
Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη.
Με βάση την προκύπτουσα μέση έκπτωση ανά κατηγορία δαπάνης ανακηρύσσεται και ο αντίστοιχος μειοδότης ανά
κατηγορία ή ο μοναδικός μειοδότης (αν είναι ο ίδιος που έχει συμμετάσχει και μειοδοτήσει σε όλες τις κατηγορίες του
προϋπολογισμού μελέτης).
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (ίδια προκύπτουσα μέση έκπτωση) υπερισχύει η επιμέρους έκπτωση που προσφέρθηκε στις
τιμές των ανταλλακτικών και σε περίπτωση απόλυτης ισοδυναμίας διεξάγεται κλήρωση.
Διευκρινίζεται ότι στην σύμβαση που θα υπογραφθεί, στην έκδοση των σχετικών τιμολογίων και στη διαδικασία πληρωμής του
παρόχου θα ισχύουν οι επιμέρους εκπτώσεις που προσέφερε σε εργασία και ανταλλακτικά.
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ΑΡΘΡΟ 16Ο . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν,
υποβάλλονται στο Δήμο εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού :
εντός του μισού του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες αποστολής ή παραλαβής της πρόσκλησης και της
διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από
την Οικονομική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την εκτέλεση του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους
φροντίδα.
β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν :
μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση κατατίθεται κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι και την
επομένη εργάσιμη ημέρα από την διεξαγωγή της δημοπρασίας ή από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν
γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλους λόγους εκτός των προαναφερομένων, δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται.
ΑΡΘΡΟ 17Ο . ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η σύναψη συμβάσεων δημοσίων υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ & 2004/18/ΕΚ καθώς
και των αντιστοίχων Π.Δ/των 59/2007 & 60/2007 διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 όσον αφορά την επίλυση των
διαφορών και την δικαστική προστασία στη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων που διενεργούνται με
διεθνή διαγωνισμό. Σε διαφορές διεπόμενες από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της
διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3886/10 κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση
παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφθείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010, από την επόμενη της κοινοποίησης
στους ενδιαφερόμενους της πράξης που τους έβλαψε και εν προκειμένω μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, ο
κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.3886/2010 και να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του.
Αν δεν κατατεθεί προσφυγή η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται κανονικά. Αν κατατεθεί προσφυγή το αρμόδιο όργανο
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει εντός 15 ημερών επί της προσφυγής (αν η προθεσμία αυτή παρέλθει
άπρακτη η προσφυγή θεωρείται ως απορριφθείσα) και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εντός
προθεσμίας 10 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3886/2010, η οποία κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, έτσι ώστε ακόμη και
αν η Υπηρεσία σπεύσει, παρά τον νόμο, να συνάψει την σύμβαση να μην κωλύεται το δικαστήριο να εξετάσει την αίτηση του
ενδιαφερόμενου (άρθρο 6 του Ν. 3886/2010). Κατά τα λοιπά, δεν κωλύεται η πρόοδος της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός και αν το
δικαστήριο ορίσει αλλιώς με προσωρινή του διαταγή.
ΑΡΘΡΟ 18Ο . ΣΥΜΒΑΣΗ
Η απόφαση έγκρισης-κατακύρωσης του αποτελέσματος κοινοποιείται σε όλους στους διαγωνιζόμενους στο διαγωνισμό.
Μετά τον, κατά νόμο υποχρεωτικό πριν τη σύναψή τους, προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των συμβάσεων (σύμφωνα με το άρθρο
278 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4071/12 ) από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για συμβάσεις
από 200.000 € έως 500.000 € (χωρίς ΦΠΑ) προσκαλείται (με αποστολή ανακοίνωσης με την εγκριτική του αποτελέσματος του
διαγωνισμού απόφαση) ο μειοδότης-πάροχος (ή οι πάροχοι ανά κατηγορία) στον οποίο έγινε η κατακύρωση και ανάθεση της
εργασίας, να προσέλθει σύμφωνα και με τους χρονικούς περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 των παρόντων
όρων και σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ.28/80, σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ημερών και
όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης-κοινοποίησης της απόφασης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή αν δεν προσκομίσει την απαιτούμενη
εγγύηση, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 26 του Π.Δ. 28/80 κυρώσεις, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη
του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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Στη σύμβαση αναφέρονται και προσαρτώνται ως αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία :
α. Η παρούσα διακήρυξη
β. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ. Οι συγγραφές υποχρεώσεων
δ. Η οικονομική προσφορά και η συνολική προσφορά του παρόχου της υπηρεσίας με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και με τα τεύχη που τυχόν την συνοδεύουν.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του
συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 19Ο . ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο πάροχος (ή οι πάροχοι ανά κατηγορία) στον οποίο έγινε η κατακύρωση και ανάθεση
της εργασίας, οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι
προαναφερόμενοι στο άρθρο 8 όροι, εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) της ομάδας του
προϋπολογισμού μελέτης που ανακηρύχθηκε μειοδότης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως που επιτεύχθηκε κατά την
δημοπρασία.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύμβασης (10 μήνες) καθώς και
ολόκληρο τον χρόνο εγγύησης καλής εκτέλεσης των εργασιών και λειτουργίας των ανταλλακτικών, όπως αυτός ορίστηκε
από τον πάροχο με την υποβολή της προσφοράς του (min 12 μήνες), ήτοι θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 22 μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, μετά την λήξη του ανωτέρω χρόνου, επιστρέφεται στον πάροχο.
ΑΡΘΡΟ 20Ο . ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ο χρόνος εγγύησης για την καλή εκτέλεση των εργασιών και την καλή λειτουργία των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών,
μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή, καθορίζεται από τον προσφέροντα με την υποβολή της
προσφοράς του και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας ή της
τοποθέτησης του ανταλλακτικού.
Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο πάροχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Δήμου, να επανορθώνει το συντομότερο δυνατό (το χρονικό διάστημα θα ορίζεται για κάθε επισκευή μετά από
συμφωνία με την υπηρεσία και θα εξαρτάται από την έκταση και σοβαρότητα αυτής) μετά την ειδοποίηση της υπηρεσίας, κάθε
βλάβη ή κακοτεχνία που παρουσιάζεται και οφείλεται σε κακή ποιότητα εργασιών ή σε αστοχία υλικού και όχι σε φυσιολογική,
κατά τις οδηγίες του κατασκευαστή, φθορά ή σε κακή χρήση ή κακή συντήρησή του.
Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται
στους προαναφερθέντες λόγους, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι η ποιότητα του ανταλλακτικού δεν
ανταποκρινόταν στις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή παρουσίαζε ελαττώματα.
Σε περίπτωση που ο παροχος δεν συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Υπηρεσίας ή δεν ενεργήσει εντός της οριζόμενης
προθεσμίας) εφαρμόζονται τα σχετικά των άρθρων 22 & 25 των παρόντων όρων διακήρυξης και επιβάλλoνται στον πάροχο οι
νόμιμες κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 21Ο . ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΑΡΟΧΟΥ
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.3463/06 άρθρο
273, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.7 του Ν.3536/07.
Αν ο ανάδοχος-πάροχος της εργασίας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας κηρύσσεται έκπτωτος και διατάσσεται η
παύση των εργασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Π.Δ.28/80.
ΑΡΘΡΟ 22 . ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πάσης φύσεως φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων, καθώς και
κάθε άλλη δαπάνη ισχύουσα κατά τις κείμενες διατάξεις την ημέρα της Δημοπρασίας βαρύνουν τον πάροχο της εργασίας. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο αναδειχθείς πάροχος της εργασίας βαρύνεται με τις δαπάνες δημοσίευσης
της διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 των όρων διακήρυξης.
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Η πληρωμή της αξίας της προσφερόμενης εργασίας και των ανταλλακτικών θα γίνεται από τον Δήμο σε ΕΥΡΩ, τμηματικά, με
την έκδοση των αντιστοίχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του δικαιούχου, σύμφωνα με το άρθρο 59 του
Π.Δ.28/80 και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων"
ως προς την έκδοση του τιμολογίου και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο λογιστήριο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 23Ο . ΠΕΡΑΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Με την λήξη των προθεσμιών περαίωσης του συνόλου των εργασιών και του οριζόμενου στο άρθρο 20 των παρόντων όρων
διακήρυξης χρόνου εγγύησης των εξαρτημάτων-ανταλλακτικών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 για
την οριστική παραλαβή με την έκδοση της τελικής βεβαίωσης περαίωσης εργασιών από την επιτροπή παραλαβής.
Συγκεκριμένα για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των μεταφορικών μέσων συντάσσεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία
τμηματικός ή συνολικός απολογισμός ο οποίος τίθεται υπ’ όψιν της επιτροπής προς έλεγχο, για την έγκριση της συνολικής ή
των τμηματικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται γενικώς και κατ’ αναλογία σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 3373/390/20-03-1975) απόφαση
(όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4993/745/24-04-1975) του Υπ. Προεδρίας «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής,
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ & των
εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ών το άρθρο1 του Ν.Δ/τος 2396/53».
ΑΡΘΡΟ 24Ο . ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι μειοδότες δεν θα ενεργούν αυτοβούλως στην αποσυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών, στην διάγνωση βλαβών, στην
αποξήλωση ανταλλακτικών, στη λήψη απόφασης για την επισκευή, στην εφαρμογή νέων ανταλλακτικών, στην
επανασυναρμολόγηση των προς επισκευή μερών και γενικά στην επισκευή χωρίς σε κάθε περίπτωση τη σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας Υπηρεσίας.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την επισκευή – συντήρηση όλων των οχημάτων-μηχανημάτων της μελέτης, σύμφωνα και
με την υπ’ αρ. 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β’/27-03-1975) απόφαση του Υπ. Προεδρίας «περί καθορισμού διαδικασίας
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων του Δημοσίου, των
ΟΤΑ & των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ περί ών το άρθρο1 του Ν.Δ/τος 2396/53» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4993/745/24-041975 (ΦΕΚ 489/Β’/15-05-1975) απόφαση, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του Ν. 2396/53 «περί
κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠΔΔ» είναι η ακόλουθη:
 Το Γραφείο κινήσεως της Υπηρεσίας εκδίδει «δελτίο ή εντολή τεχνικής επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματος» στο
οποίο θα αναγράφεται περιληπτικά το είδος της συντήρησης ή επισκευής και αν είναι δυνατόν, και οι αναγκαίες εργασίες
και ανταλλακτικά που θα απαιτηθούν. Το δελτίο αυτό αποτελεί ουσιώδες δικαιολογητικό της εκάστοτε
πραγματοποιούμενης δαπάνης και αντίγραφο του δελτίου πρέπει να παραδίδεται στην Επιτροπή Συντηρήσεως και
Επισκευής της Υπηρεσίας, η οποία και θα επιλαμβάνεται για την προώθηση του αιτήματος με έντυπο σήμα στο
αντίστοιχο ιδιωτικό συνεργείο.
 Το ιδιωτικό συνεργείο (πάροχος) υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από το έντυπο σήμα της εντολής
επιθεώρησης της Υπηρεσίας να προβεί στις πρέπουσες ενέργειες για την τεχνολογική επιθεώρησή του οχήματος, τον
εντοπισμό της βλάβης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών.
 Στη συνέχεια υποχρεούται να εκδώσει «Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής του Οχήματος» με τις
τεχνικές διαπιστώσεις που έκανε κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου, όλες τις επισκευαστικές εργασίες ή εργασίες
συντήρησης που απαιτούνται (ανάλυση σε ώρες εργασίας και συνολική δαπάνη), καθώς και τα εξαρτήματα,
ανταλλακτικά κλπ που θα χρησιμοποιηθούν με τις αντίστοιχες δαπάνες.
Το Δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο από τον Μηχανοτεχνίτη και έγκριση από τον
αρμόδιο Προϊστάμενο για την επισκευή ή συντήρηση.
 Κατόπιν της έγκρισης του Δελτίου της Τεχνικής Επιθεώρησης, ο πάροχος υποχρεούται να επισκευάσει το όχημα ή
να αντικαταστήσει εξαρτήματά κλπ με χρήση νέων ανταλλακτικών εντός του επόμενου 48ώρου (εκτός αν αυτό θα
πρέπει να παραγγελθεί από το εξωτερικό και στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να έχει καθοριστεί με
υπεύθυνη δήλωση κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών με την προσφορά του διαγωνιζόμενου και δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες) και να συντάξει το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ», με
αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της γενομένης συντηρήσεως (ανάλυση σε ώρες εργασίας
και συνολική δαπάνη) καθώς και των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν με την αντίστοιχη δαπάνη τους.
 Θα συντάσσεται, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο η υπηρεσία σε κάθε περίπτωση επισκευής ή συντήρησης, Τεχνική Έκθεση,
η οποία θα προσυπογράφεται από τον παρόχο και την αρμόδια Υπηρεσία και στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά :
η αρχική διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή συνοδεύει το προς επισκευή μηχανικό μέρος από το Δημοτικό
Συνεργείο
η ακριβής διάγνωση της βλάβης, έτσι όπως αυτή διαπιστώνεται από τον πάροχο και την αρμόδια Υπηρεσία κατά
τον λεπτομερή έλεγχο του μηχανικού μέρους
οι αιτίες που προκάλεσαν τη βλάβη
Η προτεινόμενη λύση αποκατάστασης της βλάβης με έμφαση στην αντικατάσταση ή επισκευή των διαφόρων
υποσυνόλων που απαρτίζουν το εκάστοτε μηχανικό μέρος
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οι εργασίες που έγιναν έτσι όπως αυτές προβλέπονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή, και η
ανάλυσή τους ανά ώρα εργασίας
τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν λεπτομερώς, με έμφαση στο αν είναι τα γνήσια, που προτείνονται από
τον κατασκευαστή ή από τους κατασκευαστές τους για τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται
ή εναλλακτικά, στην περίπτωση κατά την οποία τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά δεν είναι τα γνήσια που
προτείνει ο κατασκευαστής θα δικαιολογείται η επιλογή τους από τον πάροχο.
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος :
- έχει τη δυνατότητα απευθυνόμενος στον επίσημο αντιπρόσωπο ή κατασκευαστή του εκάστοτε τροχαίου υλικού το οποίο
προορίζεται προς συντήρηση και επισκευή να εξετάζει την ορθότητα των προτεινόμενων κάθε φορά εργασιών και την
καταλληλότητα των προτεινόμενων ανταλλακτικών έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας
του συνόλου και να διασφαλίζεται η σωστή και μέσα στα πλαίσια των προδιαγραφών λειτουργία του τροχαίου υλικού του
- διατηρεί το δικαίωμα έρευνας στην αγορά για το ύψος των προσφερόμενων τιμών, είτε αρχικά είτε διαδοχικά, εντός του
χρόνου ισχύος της σύμβασης
- δύναται, μετά την οριστική διάγνωση της εκάστοτε βλάβης από τον πάροχο σε συνεργασία με την οριζόμενη από το Δήμο
Υπηρεσία και τη σύνταξη του Δελτίου Τεχνικής Επιθεώρησης Οχήματος μετά ή άνευ ανταλλακτικών από τον πάροχο, να
αποφασίσει να μην προχωρήσει στην αποκατάσταση αυτής και απλώς να καταβάλει στον ανάδοχο την αξία της εργασίας του
έως τη φάση της διάγνωσης της βλάβης, αφού ο ανάδοχος παραδώσει στον Δήμο το ελεγμένο μηχανικό μέρος στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
Όσον αφορά στα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα που θα χρησιμοποιηθούν αυτά θα πρέπει (για όποια από αυτά
απαιτείται και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) να συνοδεύονται από δήλωση/πιστοποιητικό
συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο-φορέα πιστοποίησης ή να έχουν σήμανση CE,
για την ύπαρξη των οποίων δεσμεύεται ο συμμετέχων με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει με την προσφορά του. Η μη απόδειξη
ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον
μειοδότη.
Σε περίπτωση ισοδύναμης έκπτωσης ο Δήμος προτιμά τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια
κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για
την οποία προορίζονται. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα ή την
καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους.
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι η ποιότητα των ανταλλακτικών δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές τεχνικές
προδιαγραφές ή εμφανίζονται ελαττώματα κλπ ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εάν δεν συμμορφωθεί με αυτό εντός οριζόμενης από την Υπηρεσία προθεσμίας ή
παρέλθει η παραπάνω προθεσμία και δεν ενεργήσει για την επισκευή της βλάβης, τότε ο Δήμος μπορεί να αγοράσει τα
καταστραφέντα ή ελαττωματικά υλικά απ' ευθείας από το εμπόριο, να επισκευάσει το ελαττωματικό μέρος και να χρεώσει την
αξία του τιμολογίου στον πάροχο με κράτηση από τον λογαριασμό της πιστοποίησης ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης
αυτών.
Ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων μηχανικών
μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής
οχημάτων.
Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία πάψουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ισχύουν κάποιοι από τις παραπάνω
προϋποθέσεις ο Δήμος μπορεί να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 25Ο . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το τρέχον έτος και έως τη λήξη της σύμβασης και οι οποίες
πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους αφορούν σε :
A.
B.
C.
D.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΤΥΠΟΥ NILFISK & HAKO

Παρακάτω δίδονται ομαδοποιημένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής.
Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος
της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες.
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Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρων
- Ρεκτιφιέ στροφάλου
- Εφαρμογή κουζινέτων
- Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων
- Πλάνισμα καπακιού
- Πλάνισμα κορμού κινητήρα
- Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων
- Αντικατάσταση χιτωνίων
- Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή
- Αλλαγή οδηγών βαλβίδων
- Αλλαγή εδρών βαλβίδων
- Φλάντζες τσιμούχες
- Ελατήρια
- Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων
- Ρύθμιση βαλβίδων
- Αλλαγή αντλία νερού
- Έλεγχος – επισκευή αντλίας πετρελαίου
- Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού
- Επισκευή υπερσυμπιεστή
- Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου
- Έλεγχος καυσαερίων
- Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση , βαφή κινητήρα.
- Επισκευή ψυγείου
2. Συντήρηση και επισκευή κιβωτίων ταχυτήτων
- Αλλαγή φουρκέτες
- Αλλαγή συγρονιζέ
- Αλλαγή ρουλεμάν
- Αλλαγή γραναζιών
- Επισκευή αργό γρήγορο
- Φλάντζες τσιμούχες
- Πρωτεύων άξονας κομπλέ
- Δευτερεύων άξονας κομπλέ
- Σταυροί ταχυτήτων
- Σταθερά ταχυτήτων
- Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων
- Αλλαγή αντλίας λεβιέ
3. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη
- επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη
- επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη
- αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
- ζεύγη φερμουίτ
- επισκευή δίσκου
- επισκευή πλατώ
- Αλλαγή φυσούνας
4. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων (σούστες , αποσβεστήρες κραδασμών)
- αλλαγή αμορτισέρ
- αλλαγή -επισκευή σούστες
- αλλαγή μπρακέτα
- αλλαγή σινεμπλόκ
- αλλαγή κόντρες κλπ.
5. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
- ακραξώνιο
- πείρος ακραξωνίου
- ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων
- ρουλεμάν μουαγιέ
- τσιμούχες μουαγιέ
- ροδέλες
- ροδέλες μεταλλικές
- γλύστρες – κουζινέτα
- τάπες πειροδακτυλίων
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- γρασσαδοράκια
- αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
- έλεγχος – επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης
- έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
- έλεγχος – αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως
6. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών
- στρόφαλος
- ρουλεμάν
- ελατήρια κόφλερ , σετ
- δακτυλίδια
- μπιέλες
- σετ ελατήρια
- σετ φλάντζες
- σκάστρα κόφλερ
- σετ φλάντζες κόφλερ
- σετ ελατήρια κόφλερ
- βαλβίδα κόφλερ
- χιτώνιο κόφλερ
- φίλτρα
7. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
- επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν
- επισκευή – αντικατάσταση μειωτήρων – ημιαξονίων
- φλάντζες τσιμούχες
8. Συντήρηση και επισκευή μίζας
- γενική επισκευή μίζας
- Αλλαγή μίζας
9. Συντήρηση και επισκευή δυναμό
- γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου
- αλλαγή δυναμό
10. Συντήρηση και επισκευή καμπίνας
- αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου
- αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης
- έλεγχος – επισκευή – αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης
- αντικατάστασηταπετσαρίας οροφής καμπίνας
- αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας
- αντικατάσταση πατώματος καμπίνας
- επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί
- επισκευή καθισμάτων αέρος
- αλλαγή αφρολέξ , τελάρων , ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση
- επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος
- αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα
- αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων
- επισκευή αρθρώσεων θυρών
- Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων
- Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών
- τσιμούχες στεγανοποίηση
- Καθαρισμός καμπίνας, καθίσματα, ταπετσαρίες, πλαστικά μέρη.
11. Γενικό service
- Γενικό service (τακτικος ελεγχος)
- Γενικό service (ελεγχος εξαμήνου)
- Γενικό service (ετησιος ελεγχος)
Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΔΗΣΗΣ
1. Συντήρηση και επισκευή φρένων
- έλεγχος δικτύου αέρος
- έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
- έλεγχος – αλλαγή φυσούνες τροχών
- έλεγχος – αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων
- έλεγχος – τορνίρισμα ταμπούρων
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- έλεγχος -αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ
- λίπανση – αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών – μουαγιέ
- τσιμούχες – δαχτυλίδια
2. Γενικό service
- Γενικό service (τακτικος ελεγχος)
- Γενικό service (ελεγχος εξαμήνου)
- Γενικό service (ετησιος ελεγχος)
C. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1. Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, μετά από αυτοψία, να ενημερωθούν για την ποικιλία των υπερκατασκευών των οχημάτων.
Η πλειοψηφία των απορριματοφόρων φέρει υπερκατασκευές της εταιρείας ' Καούσης Α.Ε.'' τύπου Πρέσσας RL200 &
RL300, τύπου περιστρεφόμενoυ τύμπανου τύπου CRV 1600 και ανυψωτικούς μηχανισμούς κάδων 120 ως 1300 λίτρα.
D. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΤΥΠΟΥ NILFISK & HAKO
1. Συντήρηση και επισκευή κινητήρων
- Αποσυναρμολόγηση – συναρμολόγηση , βαφή κινητήρα.
- Επισκευή ψυγείου
2. Συντήρηση και επισκευή συμπλέκτη
- αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν
3. Συντήρηση και επισκευή αναρτήσεων
- αλλαγή αμορτισέρ
- αλλαγή σινεμπλόκ
4. Συντήρηση και επισκευή εμπρόσθιου συστήματος
- αλλαγή ακραξώνιου
- αλλαγή ακρόμπαρα μικρής – μεγάλης μπάρας
- έλεγχος – επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού
5. Συντήρηση και επισκευή αεροσυμπιεστών
- αλλαγή στροφάλου
- αλλαγή μπιελών
6. Συντήρηση και επισκευή διαφορικού
- επισκευή – αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν
7. Συντήρηση και επισκευή μίζας
- γενική επισκευή μίζας
8. Συντήρηση και επισκευή δυναμό
- γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό – αυτομάτου
- αντικατασταση συσσωρευτή
9. Γενικό service
- Γενικό service (τακτικος ελεγχος)
- Γενικό service (ελεγχος εξαμήνου)
- Γενικό service (ετησιος ελεγχος)
10. Επισκευη και συντήρηση συστηματος πεδησης
- έλεγχος δικτύου αέρος
- έλεγχος κεντρικής βαλβίδας
- Γενικό service συστηματος πεδησης (τακτικος ελεγχος)
- Γενικό service συστηματος πεδησης (ελεγχος εξαμήνου)
- Γενικό service συστηματος πεδησης (ετησιος ελεγχος)
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ……….……………..
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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