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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ

Ο Γάκαξρνο ΝΫαο κχξλεο δηαθεξχζζεη Γηεζλή Γεκόζηο Αλοηθηό Γηαγωληζκό κε
ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο θαη κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
(ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 51 παξ. β’ ηνπ Π.Γ. 60/07 θαη ηελ Τπ. Απνθ. 11389/93 «ΔΚΠΟΣΑ») γηα
ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΒΔΝΕΗΝΖ & ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΗΝΖΖ» κε ηελ ππ’ αξ. κει.:
129/2013 ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.
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ΑΡΘΡΟ 1°. ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ζ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ε εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο δηΫπνληαη απφ ηηο
παξαθΪησ λνκνζεηηθΫο δηαηΪμεηο, φπσο απηΫο Ϋρνπλ δηακνξθσζεέ θαη ηζρχνπλ ζάκεξα κε ηα
δηΪθνξα δηαηΪγκαηα, απνθΪζεηο θαη εγθπθιένπο :
- Π.Γ.60/2007 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηΪμεηο ηεο νδεγέαο
2004/18/ΔΚ “πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαηΪμεσλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ,
πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ”, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ νδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο
Δπηηξνπάο θαη ηελ νδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ
πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005» θαη φπσο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ηα πνζΪ ησλ
θαησηΫξσλ νξέσλ ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ ηνπ Ϊξζξνπ 6 παξ. 1β ηνπ παξαπΪλσ Π.Γ. κε
ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 1177/2009 ηεο Δπηηξνπάο
- Τπ. Απφθαζε 11389/23-03-1993 (ΦΔΚ 185Β/23-03-1993) «Δληαένο Καλνληζκφο
Πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.» (ΔΚΠΟΣΑ), φπσο ηζρχεη ζάκεξα
- Ν.3463/2006 (Ϊξζξν 103 παξ.2γ, Ϊξζξν 209 παξ.1) «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη
Κνηλνηάησλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.3536/07 (Ϊξζξν 22) «ΔηδηθΫο ξπζκέζεηο
ζεκΪησλ κεηαλαζηεπηηθάο πνιηηηθάο θαη ινηπψλ δεηεκΪησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγεένπ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνέθεζεο θαη ΑπνθΫληξσζεο» θαη φπσο εξκελεχηεθε κε ηελ ππ.
αξηζκ. 2/11-01-2007 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α θαη πΪληα κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ
ξπζκέζεσλ ηνπ Π.Γ. 60/2007.
- Ν.2328/1995, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηνπο Ν.2414/96, Ν.2372/96, Ν.2414, Ν.2644/98,
Ν.3021/02, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 «Ολνκαζηηθνπνέεζε ησλ
κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηΫρνπλ ζηηο δηαδηθαζέεο αλΪιεςεο Ϋξγσλ
ά πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκΫα,»,
φπσο απηΫο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005
« ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ
ηελ δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ» θαη ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/2005
«Σξνπνπνέεζε ηνπ Ν.3310/05 «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ
απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ»
- Ν.2286/1995 «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκΪησλ»
- Ν.2503/1997 «Γηνέθεζεο νξγΪλσζε, ζηειΫρσζε πεξηθΫξεηαο, ζΫκαηα ΟΣΑ»
- Ν.2539/1997 «πγθξφηεζε πξσηνβΪζκηαο ηνπηθάο απηνδηνέθεζεο»
- Ν.2690/1999 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο»
- Ν. 3886/2010 « Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο
21εο Ηνπλένπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο
Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335)».
- Π.Γ.166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ Οδεγέα 2000/35 ηεο
29.06.2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο ΔκπνξηθΫο
πλαιιαγΫο»
- Τπ’ αξηζκ. Π1/2584/2010 Απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλ. Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο
πεξέ Ϋγθξηζεο ηνπ Δ.Π.Π. Ϋηνπο 2010.
Όηαλ ε δηαθάξπμε Ϋρεη αζΪθεηα ηζρχεη πξψηα ην Π.Γ. 60/07 θαη αθνινχζσο ε Τπ.
Απφθαζε 11389/23-03-1993 (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). Σνχην ηζρχεη θαη ζε πεξέπησζε πνπ θΪπνηεο
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δηαηΪμεηο ηεο δηαθάξπμεο εέλαη αληέζεηεο κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα. Όηαλ ε δηαθάξπμε δελ
αλαθΫξεηαη ζε ζπγθεθξηκΫλν Ϊξζξν λννχληαη ηα αληέζηνηρα Ϊξζξα ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 2° . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
Ζ δαπΪλε ηεο πξνκάζεηαο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 480.000,0€ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ
Φ.Π.Α. 23% θαη ζα θαιπθζεέ απφ αληαπνδνηηθΪ Ϋζνδα θαη ηδένπο πφξνπο ηνπ Γάκνπ θαη ζχκθσλα
κε ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο πέζησζεο 20.6641.0006 θαη 20.6641.0001 ζηνλ ππφ Ϋγθξηζε
πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2014.

ΑΡΘΡΟ 3° . ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ - ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΑλαζΫηνπζα αξρά εέλαη ν Γάκνο ΝΫαο κχξλεο (δηεχζπλζε: Δι. ΒεληδΫινπ 14 Σ.Κ.17121- Ν.κχξλε – ηει. 213.2025811).
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ηελ 26ε Μαξηένπ ηνπ Ϋηνπο 2014 θαη ψξα 10:00 π.κ. - 10:30
π.κ. (ψξα ιάμεο ηεο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ) ζην θηέξην ηνπ Γεκαρτείοσ Νέας κύρλες, ζηε
δηεχζπλζε: Δι. ΒεληδΫινπ 14 - Σ.Κ. 17121- Ν. κχξλε – 6νο φξνθνο), απφ ηελ Δπηηξνπά
Γηαγσληζκνχ, κε ζθξαγηζκΫλεο γξαπηΫο πξνζθνξΫο, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθΪ Ϊξζξα ησλ παξφλησλ
φξσλ δηαθάξπμεο γηα ηνλ ρξφλν θαη ηξφπν ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη δηεμαγσγάο ηεο
δεκνπξαζέαο.
ΑΡΘΡΟ 4° .

ΑΗΣΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ – ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΔΤΥΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ–
ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθΫξνλ ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρά ζην
δηαγσληζκφ κε ππνβνιά αηηάκαηνο ζπκκεηνράο γξαπηΪ ά ηειεθσληθΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 36
ηνπ Π.Γ. 60/07.
Σν Ϋληππν ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο πνπ ζα ζπκπιεξσζεέ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο
θαζψο θαη ηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο δηαηέζεληαη θαη ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ
Ϋδξα ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο (Γάκνο ΝΫαο κχξλεο, Δι. ΒεληδΫινπ 14 ΝΫα κχξλε, Σ.Κ. 17121,
5νο φξνθνο) θαζεκεξηλΪ, θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο 9:00-13:00. Πιεξνθνξέεο ζηα ηει.:
2132025811 (Γ.ηεθαλΪηνο).
Σα αλσηΫξσ ζηνηρεέα ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ εκΫξα απνζηνιάο ηεο
πξνθάξπμεο ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά θαη κΫρξη θαη ηελ 26ε Μαξηένπ ηνπ Ϋηνπο 2014, εκΫξα
ΣεηΪξηε.
Γηα ηελ παξαιαβά ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη αλαιακβΪλνπλ ηελ αλαπαξαγσγά ησλ
ηεπρψλ κε δηθά ηνπο δαπΪλε θαη επηκΫιεηα.
πκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΫο κε ηα Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ
γλσζηνπνηνχληαη ην αξγφηεξν Ϋμη εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο παξαιαβάο ησλ
πξνζθνξψλ (σο πξνζεζκέα νξέδεηαη ε εκΫξα δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη παξΫρνληαη εληφο
Ϋμη (6) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβά ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο, εθ' φζνλ ε αέηεζε Ϋρεη
ππνβιεζεέ εκπξφζεζκα. Αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβΪιινληαη εθηφο ηεο αλσηΫξσ
πξνζεζκέαο δελ εμεηΪδνληαη.
Οη αιινδαπνέ ππνςάθηνη απφ ηα θξΪηε –κΫιε ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. θαη ηα θξΪηε, πνπ
Ϋρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβΪζεηο κπνξνχλ λα παξαιΪβνπλ ηα
παξαπΪλσ ζηνηρεέα θαη ηαρπδξνκηθΪ, εθφζνλ ηα δεηάζνπλ Ϋγθαηξα (ε αέηεζε ζα πξΫπεη λα
ππνβιεζεέ ηνπιΪρηζηνλ 6 επηπιΫνλ εκΫξεο πξν ηνπ αλσηΫξσ ρξνληθνχ νξένπ, δει. 12 εκΫξεο πξηλ
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ηελ δηεμαγσγά ηνπ δηαγσληζκνχ) θαη εκβΪζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ ππεξεζέα πνπ
δηεμΪγεη ην δηαγσληζκφ, πΫξαλ ηεο δαπΪλεο αλαπαξαγσγάο θαη ηε δαπΪλε ηεο ηαρπδξνκηθάο
απνζηνιάο ηνπο. Ζ ππεξεζέα απνζηΫιιεη ηα δεηεζΫληα ζηνηρεέα κΫζσ ησλ Διιεληθψλ
Σαρπδξνκεέσλ ά ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξΪο αιιεινγξαθέαο ρσξέο λα θΫξεη επζχλε γηα ηελ
Ϋγθαηξε Ϊθημά ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν.

ΑΡΘΡΟ5°.

ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ – ΓΑΠΑΝΔ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ
Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζα δεκνζηεπζεέ ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο
Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.Δ.Δ.), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 29 θαη 30 ηνπ Π.Γ. 60/07
«Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ. Δπέζεο
πεξέιεςε ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο ζα δεκνζηεπζεέ γηα κέα εκΫξα ζηνλ ειιεληθφ ηχπν κε
ηαπηφρξνλε δεκνζέεπζε θαη ζην Φ.Δ.Κ. (ηεχρνο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο
ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., φπσο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηνλ Ν. 3548/07 (Ϊξζξ. 1, 2, 3 θαη 4 )
πεξέ «θαηαρψξηζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν»,
φπσο θαη απηφο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3752/09, θαη ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 29 & 30 ηνπ Π.Γ.
60/07 κεηΪ ηελ απνζηνιά ηεο δηαθάξπμεο ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά γηα δεκνζέεπζε ζηελ
Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.
Οη δαπΪλεο δεκνζέεπζεο ηεο δηαθάξπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηχπν θαη ηα ινηπΪ Ϋμνδα ησλ
αλαθνηλψζεσλ, γλσζηνπνηάζεσλ θ.ιπ. ηεο δεκνπξαζέαο, αξρηθάο θαη επαλαιεπηηθάο, ζα
θαηαβΪιινληαη ζε θΪζε πεξέπησζε απφ ηνλ πξνκεζεπηά πνπ αλαδεέρζεθε αλΪδνρνο κε ηε
δηαδηθαζέα θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.3548/07 φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ην Ϊξζξ. 46 ηνπ Ν.3801/09, θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ.11/2010 εγθχθιην ηνπ
Τπ. Δζ. θαη ηελ ππ’ αξ.204/2010 Γλσκ/ζε ηνπ Γ’ Σκάκαηνο ηνπ Ν..Κ.
Οη δαπΪλεο δεκνζέεπζεο ζηελ Δπέζεκε Δθεκ. ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ βαξχλνπλ
ηελ Κνηλφηεηα (Ϊξζ. 30 ηνπ Π.Γ.60/07).

ΑΡΘΡΟ 6° . ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα ζηνηρεέα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνζαξηψληαη ζε απηάλ, θαηΪ ζεηξΪ ηζρχνο, εέλαη ηα
παξαθΪησ :
1. Ζ ζχκβαζε
2. Ζ παξνχζα δηαθάξπμε
3. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξΪο
4. Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο
5. Σα ηερληθΪ ζηνηρεέα (ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο) ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πξνκεζεπηά.

ΑΡΘΡΟ 7° . ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
ηνλ δηαγσληζκφ γέλνληαη δεθηνέ :
1. Όια ηα θπζηθΪ πξφζσπα ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο
2. Όια ηα λνκηθΪ πξφζσπα ηεο εκεδαπάο ά αιινδαπάο
3. πλεηαηξηζκνέ.
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4. Δλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη
πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξ. 8 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.

ΑΡΘΡΟ 8° . ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΚΪζε ζπκκεηΫρσλ ζην δηαγσληζκφ νθεέιεη λα πξνζθνκέζεη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ηα
παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ, πξσηφηππα ά ζε ζεσξεκΫλα αληέγξαθα (νη ππεχζπλεο δειψζεηο κε
επηθχξσζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο) :
Α) για ηοςρ Έλληνερ πολίηερ :
1. Δγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 9 ηεο
παξνχζαο δηαθάξπμεο
2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ επηκειεηεξένπ, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη ε εγγξαθά ζε απηφ
θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο.
3. Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ ζπκκεηΫρνληνο φπνπ ζα αλαθΫξεη ηνπο
αζθαιηζηηθνχο θνξεέο πξνο ηνπο νπνένπο ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιά εηζθνξψλ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο/ησλ αξκφδηαο/-ησλ αξράο/-ψλ πεξέ ελεκΫξσζεο σο πξνο ηηο
αζθαιηζηηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο (ζε φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξεέο πξνο ηνπο
νπνένπο ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιά εηζθνξψλ), θαηΪ ηελ εκΫξα δηεμαγσγάο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φζν θαη
ηνπ ειιεληθνχ δηθαένπ.
5. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκνδέαο αξράο πεξέ ελεκΫξσζεο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαηΪ ηελ εκΫξα δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο
ηφζν ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπ φζν θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαένπ.
6. Δμνπζηνδφηεζε ζηνλ θαηαζΫηνληα ηελ πξνζθνξΪ, εθ’ φζνλ δελ παξέζηαηαη ην έδην ην
θπζηθφ πξφζσπν.
Δθ’ φζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθφ πξφζσπν ε εμνπζηνδφηεζε ππνβΪιιεηαη εέηε ζε
δάισζε ηνπ Ν.1599/86 κε ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο απφ δηνηθεηηθά ά
δηθαζηηθά αξρά εέηε κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην.
Όηαλ αθνξΪ εηαηξεέα απαηηεέηαη εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο
εηαηξεέαο ζηνλ θαηαζΫηνληα ηελ πξνζθνξΪ κε βεβαέσζε ηνπ γλάζηνπ ηεο ππνγξαθάο
απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά ά δηθαζηηθά αξρά ά ζπκβνιαηνγξΪθν. Δπέζεο ππνβΪιιεηαη
ζεσξεκΫλν αληέγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξεέαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηάζεηο
απηνχ, φπνπ θαέλεηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο θαη δεζκεχσλ ηελ εηαηξεέα.
7. Αληέγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ θαζψο θαη
θΪζε Ϊιινπ εγγξΪθνπ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηεο
ρψξαο θαηαγσγάο ά πξνΫιεπζεο ηνπ ζπκκεηΫρνληνο πξνζψπνπ ά νηθνλνκηθνχ θνξΫα
θαη απφ ην νπνέν ζα πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ
Π.Γ. 60/07 παξ. 1 θαη 2α, 2β, 2γ. γηα ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηΫρεη ζην
δηαγσληζκφ ά γηα ηνλ νκφξξπζκν Ϋηαηξν ά δηαρεηξηζηά- Ο.Δ. ά Δ.Δ. ά Δ.Π.Δ. ά γηα ηνλ
πξφεδξν, δ/λσλ ζχκβνπιν θαη κΫιε Γ.. γηα Α.Δ. ά γηα ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ζε
θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξέπησζε πνπ θξΪηνο δελ εθδέδεη
ηΫηνην Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά
απφ ππεχζπλε δάισζε ελψπησλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο,
ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο θαηαγσγάο ά
πξνΫιεπζεο.
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Πηζηνπνηεηηθφ ά αληέζηνηρν Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα
αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο-κΫινπο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ
πηψρεπζε, εθθαζΪξηζε, αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά Ϊιιε
αλΪινγε θαηΪζηαζε θαη επέζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε ά
Ϋθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθάο εθθαζΪξηζεο ά αλαγθαζηηθάο δηαρεέξηζεο ά
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε.
9. Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 ηνπ ζπκκεηΫρνληνο, αλ ν δηαγσληδφκελνο εέλαη
«θπζηθφ πξφζσπν» ά ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηεο εηαηξεέαο (πξνΫδξνπ-δηεπζχλνληνο
ζπκβνχινπ-δηαρεηξηζηά-εηαέξσλ, αλΪινγα κε ηε κνξθά ηεο εηαηξεέαο) φπνπ ζα
δειψλεηαη φηη:
i) Γελ πθέζηαληαη λνκηθνέ πεξηνξηζκνέ ιεηηνπξγέαο ηεο επηρεέξεζεο θαη δελ Ϋρεη
απνθιεηζζεέ ε ζπκκεηνρά ηεο απφ δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζένπ θαη ησλ Ο.Σ.Α.
ii) ν ζπκκεηΫρσλ δελ Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ζπλαθΫο
κε ην αληηθεέκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ά ζε ζρΫζε κε ηελ επαγγεικαηηθά ηνπ
ηδηφηεηα
iii) ν ζπκκεηΫρσλ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ βΪζεη δηθαζηηθάο απφθαζεο πνπ Ϋρεη ηζρχ
δεδηθαζκΫλνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εθδφζεθε ε απφθαζε,
θαη ε νπνέα δηαπηζηψλεη αδέθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθά δηαγσγά ηνπ
iv) ν ζπκκεηΫρσλ δελ εέλαη Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη παξΫρεη ηηο απαηηνχκελεο ζρεηηθΫο
πιεξνθνξέεο θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα ηεο δεκνπξΪηεζεο θαη εθηΫιεζεο ηεο
πξνκάζεηαο
10. Ηζνινγηζκνέ ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε δεκνζέεπζε ησλ
ηζνινγηζκψλ απαηηεέηαη απφ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν
νηθ. θνξΫαο, ά ζε αληέζεηε πεξέπησζε Γάισζε πεξέ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ
εξγαζηψλ θαη, ελδερνκΫλσο, ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηνλ ηνκΫα δξαζηεξηνηάησλ πνπ
απνηειεέ ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο ηξεηο (3) ηειεπηαέεο νηθ. ρξάζεηο θαη’
αλψηαην φξην, ζε ζπλΪξηεζε πξνο ηελ εκεξνκελέα δεκηνπξγέαο ηνπ νηθ. θνξΫα ά ηελ
Ϋλαξμε ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, εθφζνλ εέλαη δηαζΫζηκεο νη πιεξνθνξέεο γηα ηνλ ελ
ιφγσ θχθιν εξγαζηψλ.
Τπφ ηηο έδηεο ζπλζάθεο, κηα θνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο
ζην Ϊξζξν 39 ηνπ Π.Γ. 60/07 κπνξεέ λα ζηεξέδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεηερφλησλ
ζηελ θνηλνπξαμέα.
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα ζνβαξφ ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα
δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηεέ ε αλαζΫηνπζα αξρά, κπνξεέ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά
θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ επΪξθεηα κε θαηΪιιειε ηξαπεδηθά βεβαέσζε γηα ηελ
πηζηνιεπηηθά ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηά, φπνπ ζαθψο ζα πξνζδηνξέδεηαη ην
ρξεκαηηθφ φξην πηζηνιεπηηθάο ηθαλφηεηαο θαη ζα Ϋρεη εθδνζεέ εληφο ηνπ Ϋηνπο 2012.
11. ΚαηΪζηαζε θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ, Ν.Π.Γ.Γ. ά Ο.Σ.Α. φπνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη
αλαιΪβεη παξφκνηεο πξνκάζεηεο θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηέα, κε αλαθνξΪ ησλ
ζηνηρεέσλ ηνπ θνξΫα, ηνπ αληέζηνηρνπ πνζνχ θαη ηεο εκεξνκελέαο, ζπλνδεπφκελε απφ
πηζηνπνηεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζεσξεζεέ απφ ηηο αληέζηνηρεο αξκφδηεο αξρΫο πεξέ
νξζάο εθηΫιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ ηεο πξνκάζεηαο ά θαηΪζηαζε ηδησηηθψλ
παξαιεπηψλ φπνπ ν ζπκκεηΫρσλ Ϋρεη αλαιΪβεη παξφκνηεο πξνκάζεηεο θαηΪ ηελ
πξνεγνχκελε ηξηεηέα, κε αλαθνξΪ ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ θνξΫα, ηνπ αληέζηνηρνπ πνζνχ
θαη ηεο εκεξνκελέαο, ζπλνδεπφκελε απφ βεβαέσζε ηνπ αγνξαζηά ά, εθφζνλ ηνχην δελ
8.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

εέλαη δπλαηφλ, κε επέζεκν παξαζηαηηθφ Ϋγγξαθν πψιεζεο θαη δάισζε ηνπ
ζπκκεηΫρνληα.
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86
i) κε αλαθνξΪ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ά ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ (εέηε
αλάθνπλ απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέηε φρη) θαη ηδέσο
ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο,
ii) κε πεξηγξαθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλεη ν
πξνκεζεπηάο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο
ΠηζηνπνηεηηθΪ εθδηδφκελα απφ επέζεκα ηλζηηηνχηα ά επέζεκεο ππεξεζέαο ειΫγρνπ ηεο
πνηφηεηαο, πνπ Ϋρνπλ ζρεηηθά αξκνδηφηεηα, κε ηα νπνέα βεβαηψλεηαη ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπΫο ζε νξηζκΫλεο
πξνδηαγξαθΫο ά πξφηππα.
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ζα αλαιΪβεη ηελ δηεθπεξαέσζε θΪζε εξγαζέαο
ζην Σεισλεέν θαη θΪζε αξκφδηα αξρά γηα παξΪδνζε ηνπ ππφ πξνκάζεηα εέδνπο
ειεχζεξνπ ζην Γάκν.
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο πνπ νξέδεηαη ζε
ελελάληα (90) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο
δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ν δηαγσληδφκελνο Ϋιαβε γλψζε ησλ ηνπηθψλ
ζπλζεθψλ θαη αλαιακβΪλεη λα παξαδψζεη ηα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζηνλ ρψξν πνπ ζα
ηνπ ππνδεέμεη ε αλαζΫηνπζα αξρά.
ηελ πεξέπησζε ηεο ακφιπβδεο βελδέλεο (νκΪδα Α) πνπ ε παξαιαβά ζα γέλεηαη απφ
ηα νράκαηα ζε πξαηάξην, ν δηαγσληδφκελνο ζα δειψλεη ζπλεξγαδφκελν/α πξαηάξην/α
πγξψλ θαπζέκσλ ζην Γάκν καο ά ζε φκνξν δάκν θαη πΪλησο ζε αθηέλα φρη
κεγαιχηεξε απφ 3km κε ζεκεέν αλαθνξΪο ην Γεκαξρεέν (Δι.ΒεληδΫινπ 14
Σ.Κ.17121). Δπέζεο ν δηαγσληδφκελνο ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζεη δάισζε/εηο ησλ
λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πξαηάξησλ πεξέ ηεο απνδνράο ζπλεξγαζέα
ηνπο θαη ηεο παξνράο θαπζέκνπ ζηα νράκαηα ηνπ Γάκνπ καο.
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ κε
ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο ά ηελ απφθιηζε απφ απηΫο, δειψλνληαο
επαθξηβψο ηηο απνθιέζεηο.
Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ν δηαγσληδφκελνο Ϋιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο
δηαθάξπμεο θαη φηη ηνπο απνδΫρεηαη αλεπηθχιαθηα.

Β) για ηοςρ αλλοδαπούρ :
Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ.2β ηνπ Ϊξζξ.7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη επηπιΫνλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ
(6) & (9)-(18) ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ.
Γ) για ηα νομικά ππόζωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
Σα αληέζηνηρα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ (γηα εκεδαπνχο ά αιινδαπνχο) εθηφο ηνπ
απνζπΪζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηνπ ηζνδχλακνπ πξνο ηνχηνπ εγγξΪθνπ.
Γ) για ηοςρ ζςνεηαιπιζμούρ :
Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ.2δ ηνπ Ϊξζξ.7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη επηπιΫνλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ
(6) & (9)-(18) ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ.
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Δ) για ηιρ ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλοςν κοινή πποζθοπά :
Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο παξ.2ε ηνπ Ϊξζξ.7 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ θαη επηπιΫνλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ
(6) & (9)-(18) ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ.
Ζ κε προζθόκηζε θάποηοσ εθ ηωλ αλωηέρω δηθαηοιογεηηθώλ αποηειεί ιόγο
αποθιεηζκού ηοσ ζσκκεηέτοληος.

ΑΡΘΡΟ 9° . ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
ΚΪζε πξνζθνξΪ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθΪ απφ εγγχεζε ζπκκεηνράο ππΫξ ηνπ
ζπκκεηΫρνληνο γηα πνζφ πνπ ζα θαιχπηεη ην 5% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο
ρσξέο Φ.Π.Α. ηεο/σλ νκΪδαο/σλ γηα ηηο νπνέεο ν δηαγσληδφκελνο ζα θαηαζΫζεη πξνζθνξΪ.
Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζα πξΫπεη λα ηζρχεη γηα ηνπιΪρηζηνλ 120
εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (θαη ζχκθσλα κε ην Ϊξζξ. 26 παξ.11 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ Ϋλαλ
κάλα κεηΪ ηελ ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο πνπ Ϋρεη νξηζηεέ ζηε δηαθάξπμε) θαη ζα
επηζηξαθεέ ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο κεηΪ ηελ αλαθάξπμε ηνπ κεηνδφηε.
Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζα εθδνζεέ απφ πηζησηηθφ έδξπκα ά Ϊιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ Ϋρεη
θαηΪ ην λφκν ην δηθαέσκα απηφ θαη ιεηηνπξγεέ λφκηκα ζηα θξΪηε- κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.
Θα ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα θαηΪ ηνλ ηζρχνληα ηχπν γηα ην Γεκφζην ά αλ εέλαη γξακκΫλε
ζε Ϊιιε γιψζζα ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε.
ε πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ ε εγγχεζε εθδέδεηαη ζην φλνκα φισλ ησλ κειψλ ηεο
Ϋλσζεο θαη πεξηιακβΪλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ.
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη απαξαέηεηα ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο, ηα
ζηνηρεέα ηνπ εθδφηε, ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θαη ηελ επσλπκέα ηνπ
ζπκκεηΫρνληνο ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη θαη φηη απεπζχλεηαη ζην Γάκν ΝΫαο κχξλεο.
Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζα πξΫπεη λα αλαθΫξεη φηη παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο δηαηξΫζεσο θαη δηεδάζεσο θαη Ϋρεη ηελ
ππνρξΫσζε λα θαηαζΫζεη εληφο πξνζεζκέαο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνέεζά ηνπ, ππΫξ ηνπ
Γάκνπ, ην πνζφλ ηεο εγγχεζεο (κΫξνο ά ζχλνιν).
Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζε παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο κεηΪ απφ
απιφ Ϋγγξαθν ηεο ππεξεζέαο, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα ζηαιεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο
εγγχεζεο.
ΠξνζθνξΫο ρσξέο εγγχεζε ά ρσξέο ηελ πξνζάθνπζα θαηΪ ηα αλσηΫξσ, εγγχεζε ζα
απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο θαη δελ ζα ιακβΪλνληαη ππφςε.
ηνπο απνθιεηζζΫληεο ά απνηπρφληεο θαηΪ ηνλ δηαγσληζκφ επηζηξΫθεηαη ε εγγπεηηθά
επηζηνιά ζπκκεηνράο.

ΑΡΘΡΟ 10° . ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Οη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο κειΫηεο, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο ππ. αξ.
129/2013 κειΫηεο ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο θαη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 11° . ΥΡΟΝΟ & ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Σν πξνζθεξφκελα εέδε δχλαηαη λα παξαδνζνχλ ηκεκαηηθΪ ά εμ’ νινθιάξνπ ζχκθσλα κε
ηηο αλΪγθεο ηνπ Γάκνπ.
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Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα ησλ ζπκβΪζεσλ νξέδεηαη γηα Ϋλα Ϋηνο, άηνη γηα ην 2014 ά κΫρξη
εμαληιάζεσο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ Ϋθαζηνπ ά ζπλφινπ θσδηθψλ αξηζκψλ αλΪινγα ζηελ
αλαθεξφκελε νκΪδα ηεο ζχκβαζεο.
Σν πεηξΫιαην θέλεζεο ζα παξαδέδεηαη ζην ακαμνζηΪζην ηνπ Γάκνπ πιελ ηεο ακφιπβδεο
βελδέλεο (νκΪδα Α) γηα ην νπνέν ζα ηζρχεη ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 8 παξ. Α.16 ηεο παξνχζαο.
Ζ παξΪδνζε ησλ πιηθψλ ζα πξΫπεη λα γέλεηαη εληφο ησλ επφκελσλ ηξηψλ εξγΪζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε ηνπ γξαθεένπ θηλάζεσο ηνπ Γάκνπ ζηνλ πξνκεζεπηά.
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο κπνξεέ λα παξαηαζεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 33 ηνπ
Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α., κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γάκνπ γηα ηελ επηβνιά ησλ
πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ.

ΑΡΘΡΟ 12° . ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ
Όζνη επηζπκνχλ λα ιΪβνπλ κΫξνο ζην δηαγσληζκφ πξΫπεη λα ππνβΪινπλ ηηο πξνζθνξΫο
ηνπο ζηελ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ά ζην γεληθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γάκνπ, εληφο ηεο
πξνζεζκέαο πνπ νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο (ειΪρηζηε πξνζεζκέα 52 εκεξψλ
ζχκθσλα κε ην Ϊξζ. 32 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 60/2007 γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ
εκΫξα απνζηνιάο ηεο πξνθάξπμεο ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά). ΠξνζθνξΫο πνπ θαηαηΫζεθαλ
εθπξφζεζκα δελ γέλνληαη δεθηΫο.
Οη πξνζθνξΫο κπνξεέ επέζεο λα απνζηΫιινληαη ζηελ ππεξεζέα κε νπνηνδάπνηε ηξφπν θαη
λα παξαιακβΪλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαέηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηΫξρνληαη ζηελ
ππεξεζέα κΫρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγΪζηκε ηνπ δηαγσληζκνχ κΫξα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη
ππνβαιιφκελεο ά νη ηαρπδξνκηθΪ απνζηειιφκελεο πξνζθνξΫο δελ πιεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο
δηαηΪμεηο ησλ πξνεγνπκΫλσλ παξαγξΪθσλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ δελ ιακβΪλνληαη ππφςε.
ΠξνζθνξΫο πνπ πεξηΫξρνληαη ζηελ ππεξεζέα κε νπνηνδάπνηε ηξφπν πξηλ ηελ δηελΫξγεηα
ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ παξαδέδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ
παξαιακβΪλνπλ ηηο πξνζθνξΫο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο πνπ θαζνξέδεηαη απφ ηελ
δηαθάξπμε, πξνθεηκΫλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ καδέ κε ηηο Ϊιιεο πνπ θαηαηΫζεθαλ κε ηελ
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζέα. Δπέζεο επηζηξΫθνληαη ρσξέο λα απνζθξαγηζηνχλ νη πξνζθνξΫο πνπ
ππνβΪιινληαη ά πεξηΫξρνληαη ζηελ ππεξεζέα κε νπνηνδάπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα.
Οη πξνζθνξΫο ππνγξΪθνληαη απφ ηνπο έδηνπο ηνπο δηαγσληδφκελνπο ά ηνπο λφκηκνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξΫο ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ ππνγξΪθνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ φια ηα
κΫιε ηεο Ϋλσζεο εέηε απφ δηνξηζκΫλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ Ϋγγξαθν εθπξφζσπν. ΠξνζθνξΫο πνπ
δελ Ϋρνπλ ηελ ππνγξαθά ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνξξέπηνληαη.
Γελ κπνξεέ θαλεέο λα εθπξνζσπεέ ζηελ έδηα δεκνπξαζέα πεξηζζφηεξεο απφ κέα εηαηξεέεο
ά ελψζεηο πξνκεζεπηψλ, νχηε λα ζπκκεηΪζρεη ρσξηζηΪ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα εθπξνζσπεέ θαη
εηαηξεέα. ηελ πεξέπησζε απηά απνθιεένληαη φιεο νη πξνζθνξΫο εθηφο θαη αλ απνζπξζνχλ απφ
ηνλ ζπκκεηΫρνληα φιεο εθηφο απφ κέα κε ηελ νπνέα ζα ζπκκεηΫρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ.
ΠξνζθνξΫο πνπ εέλαη αφξηζηεο θαη δελ κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ ά πεξηΫρνπλ νπζηψδε
απφθιηζε απφ ηνπο φξνπο δηαθάξπμεο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ά πζηεξνχλ ζε ζρΫζε κε
απηΫο ά ζΫηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγάο ηηκψλ απνξξέπηνληαη.
Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
ηνπο απφ απηψλ ησλ φξσλ δηαθάξπμεο δελ απνξξέπηνληαη κφλν αλ νη απνθιέζεηο απηΫο Ϋρνπλ
δεισζεέ κε ππεχζπλε δάισζε, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, ζηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο, δελ
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αλαθΫξνληαη ζηνπο απαξΪβαηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ φξσλ δηαθάξπμεο θαη
θξέλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά.
ηνλ δηαγσληζκφ δελ γέλνληαη δεθηΫο αληηπξνζθνξΫο ά ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο ά
πξνζθνξΫο πνπ ζΫηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγάο. ε πεξέπησζε ππνβνιάο ηνπο απνξξέπηνληαη σο
απαξΪδεθηεο.
Ο θΪζε ζπκκεηΫρσλ ζα ππνβΪιεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ κΫζα ζε θΪθειν ζθξαγηζκΫλν, ζε
δχν αληέγξαθα, ν νπνένο ζα θΫξεη ηελ Ϋλδεημε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαέα γξΪκκαηα, θαη ζα
αλαγξΪθεη ηνλ πιάξε ηέηιν ηνπ Γάκνπ, ηνλ αξηζκφ ηεο κειΫηεο θαη ηνλ αθξηβά ηέηιν ηεο, ηελ
εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ πξνζθΫξνληνο.
ΜΫζα ζηνλ θΪθειν ηεο «ΠξνζθνξΪο» ζα ηνπνζεηεζνχλ μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη
θΪθεινη, πνπ φινη ζα θΫξνπλ θαη ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ, θαη ζα νλνκΪδνληαη
αληέζηνηρα :
α) «ΦΪθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο» θαη ζα πεξηΫρεη ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά
ζπκκεηνράο θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο ηνπ Ϊξζξνπ 8 ησλ Όξσλ Γηαθάξπμεο θαη
ησλ ζρεηηθψλ κε απηά δηαηΪμεσλ θαη λφκσλ
β) «ΦΪθεινο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο θαη ζα πεξηΫρεη ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ηεο
πξνζθνξΪο, ππνρξεσηηθΪ ζε Ϋληππν αξηζκεκΫλν θαη ζθξαγηζκΫλν απφ ηελ Τπεξεζέα, επέ πνηλά
απνθιεηζκνχ, θαη ζα Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο φξνπο
δηαθάξπμεο.
Όηαλ ε πξνζθνξΪ απνηειεέηαη απφ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζειέδεο, απηΫο ζα
κνλνγξΪθνληαη θαηΪ ζειέδα απφ ηνλ πξνζθΫξνληα.
Οη πξνζθνξΫο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθά γιψζζα, πιάξεηο θαη ζαθεέο ζε φια ηα
ζεκεέα ηνπο, ρσξέο μπζέκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο θιπ.. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ
πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫλε απφ
ηνλ πξνζθΫξνληα, ε δε επηηξνπά δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαιακβΪλεη θαη απνζθξαγέδεη ηηο
πξνζθνξΫο θαη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν θαζαξνγξΪθεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη κνλνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη
απηά. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ ζ' απηά δηνξζψζεηο, νη νπνέεο ηελ θαζηζηνχλ
αζαθά θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ νξγΪλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Ο πξνζθΫξσλ, κε ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ, ζεσξεέηαη απηνκΪησο φηη απνδΫρεηαη
πιάξσο θαη αλεπηθπιΪθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, εθηφο εΪλ θαηΪ πεξέπησζε ζηελ
πξνζθνξΪ ηνπ ξεηΪ αλαθΫξεη ηα ζεκεέα εθεέλα ηα νπνέα ηπρφλ δελ απνδΫρεηαη. ηελ πεξέπησζε
απηά πξΫπεη ν πξνζθΫξσλ λα αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξΪο πνπ εέλαη
δηαθνξεηηθνέ απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, πξνθεηκΫλνπ λα αμηνινγεζνχλ. ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε
ηεο πξνζθνξΪο δελ γέλεηαη απνδεθηά αιιΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε θΪζε δηεπθξέληζε,
ηξνπνπνέεζε ά απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθάξπμεο ά ηεο πξνζθνξΪο. Γηεπθξηλέζεηο δέλνληαη απφ ηνλ
πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπά δηαγσληζκνχ, εέηε ελψπηνλ ηεο εέηε χζηεξα
απφ Ϋγγξαθν ηεο ππεξεζέαο. Απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο πνπ δέλνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ,
ιακβΪλνληαη ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα πνπ δεηάζεθαλ.
Παρέτεηαη ε δσλαηόηεηα ζηοσς προκεζεσηές λα σποβάιιοσλ προζθορές γηα ηο
ζύλοιο ή γηα οκάδα δεηοσκέλωλ σιηθώλ ηες προκήζεηας. Οη νκΪδεο δεηνχκελσλ πιηθψλ
δηακνξθψλνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειΫηεο.
ηελ πξνζθνξΪ ζα αλαγξΪθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξΪθσο ην πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ
ηνηο εθαηφ (%) ηεο κΫζεο εκεξάζηαο ηηκάο νξηδφκελεο απφ ην Σκάκα Δκπνξένπ ηεο ΠεξηθΫξεηαο
Αηηηθάο. εκεέν αλαθνξΪο ησλ ηηκψλ θαη ησλ πνζνηάησλ ησλ θαπζέκσλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ πξνζθνξΪο ησλ δηαγσληδνκΫλσλ ζα εέλαη νη αληέζηνηρεο ηηκΫο θαη πνζφηεηεο ηνπ
ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειΫηεο.
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ε πεξέπησζε δηαθνξΪο αλΪκεζα ζηελ νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο πξνζθεξφκελε ηηκά
ζα ιακβΪλεηαη ππφςε ε νινγξΪθσο.

ΑΡΘΡΟ 13° . ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξέδεηαη ζε ελελάληα (90) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο,
πξνζκεηξνχκελνο απφ ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπΪλσ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ
απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηαζεέ, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ ππεξεζέα πξηλ απφ
ηε ιάμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν κελψλ. ΜεηΪ ηε ιάμε ηνπ παξαπΪλσ
αλσηΪηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο καηαηψλνληαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ.

ΑΡΘΡΟ 14°.

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ - ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ &
ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Όηαλ παξΫιζεη ε αλαθεξφκελε ζην Ϊξζξν 3 ησλ Όξσλ Γηαθάξπμεο ψξα θεξχζζεηαη ε
ιάμε ηεο παξΪδνζεο ησλ πξνζθνξψλ. ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο
δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ παξαδέδνληαη ζηελ ππεξεζέα γηα
επηζηξνθά, σο εθπξφζεζκεο.
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζηελ
Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο.
Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη παξνπζέα απηψλ πνπ ππΫβαιαλ πξνζθνξΪ ά
εμνπζηνδνηεκΫλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
Ζ επηηξνπά απνζθξαγέδεη ηνλ θπξέσο θΪθειν θαη αθνινχζσο ηνλ θΪθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θΪζε ζπκκεηΫρνληνο. ΜνλνγξΪθνληαη θαη ζθξαγέδνληαη απφ ην
παξαπΪλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο θαηΪ θχιιν.
ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπά πξνβαέλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ
πνπ ππΫβαιιαλ πξνζθνξΫο θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππΫβαιαλ, ζε πξαθηηθφ ην νπνέν
ππνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη.
Οη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θΪζε δηαγσληδφκελνπ δελ απνζθξαγέδνληαη,
αιιΪ κνλνγξΪθνληαη θαη ζθξαγέδνληαη απφ ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο θαη παξακΫλνπλ ζθξαγηζκΫλνη
κΫρξη λα θξηζεέ αλ νη πξνζθνξΫο εέλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηερληθά πεξηγξαθά θαη ηνπο φξνπο ηεο
δηαθάξπμεο. Οη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο παξαδέδνληαη κε απφδεημε ζε ππΪιιειν ηεο ππεξεζέαο
πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ θαη επαλαθΫξνληαη (φζεο πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο, κεηΪ ηελ
νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ) ζην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ
απνζθξΪγηζά ηνπο. Δθφζνλ ε έδηα Δπηηξνπά εέλαη αξκφδηα θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ νη ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ παξακΫλνπλ ζ' απηάλ.
Ζ Δπηηξνπά δηεμΪγεη ησλ Ϋιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαζψο θαη ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο θαη απνθαζέδεη γηα ηηο πξνζθνξΫο πνπ ζα
γέλνπλ απνδεθηΫο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δηαθάξπμεο. Όζεο πξνζθνξΫο δελ θξέλνληαη απνδεθηΫο
δελ απνζθξαγέδνληαη, αιιΪ επηζηξΫθνληαη ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο.
ηελ ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά, γηα φζεο πξνζθνξΫο θξέζεθαλ απνδεθηΫο θαηΪ ην ζηΪδην ηνπ
ειΫγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ, πξνρσξΪ ζε
Ϊλνηγκα ησλ ζθξαγηζκΫλσλ θαθΫισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηελ έδηα εκΫξα ά ζε εκΫξα θαη
ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεέ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κε απνδεηθηηθφ Ϋγγξαθν θαη ζα αλαξηεζεέ θαη
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ζε εκθαλΫο κΫξνο ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ δηαγσληζκφ, ηξεηο (3) ηνπιΪρηζηνλ εκΫξεο πξν
ηεο εκεξνκελέαο πνπ ζα απνζθξαγηζηνχλ νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο.

ΑΡΘΡΟ 15°.

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ & ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ –
ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη απφ ηελ νξηζζεέζα απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο Πξνκεζεηψλ ΔΚΠΟΣΑ.
Κξηηάξην θαηαθχξσζεο απνηειεέ «ε ρακειφηεξε πξνζθνξΪ», ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 51
παξ. β’ ηνπ Π.Γ. 60/07 θαη ηελ Τπ. Απνθ. 11389/93 (ΔΚΠΟΣΑ), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη
πιεξνχληαη νη ηερλ. πξνδηαγξαθΫο ηεο ππ΄ αξ. κει. : 129/2013 ηεο Σερλ. Τπεξεζέαο θαη ηα
θξηηάξηα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο δηαθάξπμεο θαη ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζέα.
Ζ θαηαθχξσζε ηειηθΪ γέλεηαη ζηνλ εληφο ησλ φξσλ θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο
δηαθάξπμεο, πξνκεζεπηά, ηνπ νπνένπ ε νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ εέλαη ε ρακειφηεξε.
ε πεξέπησζε απφιπηα ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ (φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 16)
δηεμΪγεηαη θιάξσζε.
Ζ Δπηηξνπά θαηΪ ηελ δηαδηθαζέα ηεο αμηνιφγεζεο ζπληΪζζεη, ζπκπιεξψλεη θαη
ππνγξΪθεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνέν πεξηιακβΪλεη φια ηα απαξαέηεηα ζηνηρεέα ηνπ Ϊξζξνπ
37 ηνπ Π.Γ. 60/07.
Σν πξαθηηθφ ηεο Γεκνπξαζέαο καδέ κε ηελ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη
Αμηνιφγεζεο δηαβηβΪδνληαη ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά πνπ ζε θΪζε πεξέπησζε εέλαη αξκφδηα γηα
λα απνθαζέζεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο αλΪζεζεο ηεο
πξνκάζεηαο ζηνλ κεηνδφηε. Γηα νπνηαδάπνηε Ϊιιε γλσκνδνηηθνχ ραξαθηάξα εηζάγεζε ηζρχνπλ νη
δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Σν πξαθηηθφ ηνπ Γηαγσληζκνχ, ά ηνπιΪρηζηνλ ηα θχξηα ζηνηρεέα ηνπ, γλσζηνπνηνχληαη
ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά, θαηφπηλ αηηάζεσο ηεο.

ΑΡΘΡΟ 16° . ΔΝΣΑΔΗ
Έλζηαζε θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ά ηεο λνκηκφηεηαο δηεμαγσγάο ηνπ ά ηεο
ζπκκεηνράο θΪπνηνπ ζε απηφλ, ππνβΪιινληαη ζην Γάκν εγγξΪθσο σο εμάο :
α. Καηά ηηρ διακήπςξηρ ηος διαγωνιζμού :
εληφο ηνπ κηζνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηελ γλσζηνπνέεζε-δεκνζέεπζε ηεο
δηαθάξπμεο Ϋσο ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκέαο
απηάο ζπλππνινγέδνληαη νη εκεξνκελέεο απνζηνιάο ά παξαιαβάο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηεο
δηαθάξπμεο θαη ηεο δηεμαγσγάο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιΪζκα ζεσξεέηαη νιφθιεξε
εκΫξα. Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε ζρεηηθά απφθαζε
εθδέδεηαη ην αξγφηεξν πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ην δηαγσληζκφ. Οη εληζηΪκελνη
ιακβΪλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο κε δηθά ηνπο θξνληέδα.
β. Καηά ηηρ νομιμόηηηαρ ηηρ διεξαγωγήρ ηος διαγωνιζμού ή ηηρ ζςμμεηοσήρ ζε αςηόν :
κφλν απφ ζπκκεηΫρνληα ζην δηαγσληζκφ ά απνθιεηζζΫληα απφ απηφλ ζε νπνηνδάπνηε
ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ θαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθχπηνπλ θαηΪ ην αληέζηνηρν ζηΪδην. Ζ Ϋλζηαζε
θαηαηέζεηαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη κΫρξη θαη ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ
ηελ εκΫξα αλαθνέλσζεο ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ αληέζηνηρνπ ζηαδένπ. Ζ Ϋλζηαζε απηά δελ
επηθΫξεη αλαβνιά δηαγσληζκνχ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπά, ε νπνέα ππνβΪιιεη ηελ Ϋλζηαζε κε
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αηηηνινγεκΫλε γλσκνδφηεζά ηεο ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ε νπνέα ηειηθΪ απνθαζέδεη. Οη
εληζηΪκελνη ιακβΪλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο κε δηθά ηνπο θξνληέδα.
ΔλζηΪζεηο πνπ ππνβΪιινληαη γηα Ϊιινπο ιφγνπο εθηφο ησλ πξναλαθεξνκΫλσλ, δελ
γέλνληαη δεθηΫο.
Ζ Ϋλζηαζε θαηΪ ηεο ζπκκεηνράο θΪπνηνπ ζην δηαγσληζκφ θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ
απφ ηνλ εληζηΪκελν ζε απηφλ θαηΪ ηνπ νπνένπ ζηξΫθεηαη.

ΑΡΘΡΟ 17° . ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΧΝ
ΤΜΒΑΗΧΝ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
Ζ ζχλαςε ζπκβΪζεσλ δεκνζέσλ πξνκεζεηψλ πνπ εκπέπηνπλ ζην πεδέν εθαξκνγάο ησλ
νδεγηψλ 2004/17/ΔΚ & 2004/18/ΔΚ θαζψο θαη ησλ αληηζηνέρσλ Π.Γ/ησλ 59/2007 & 60/2007
δηΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3886/2010 φζνλ αθνξΪ ηελ επέιπζε ησλ δηαθνξψλ θαη ηελ
δηθαζηηθά πξνζηαζέα ζηε δηαδηθαζέα πνπ πξνεγεέηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ δεκνζέσλ
πξνκεζεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη κε δηεζλά δηαγσληζκφ.
ε δηαθνξΫο δηεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα λφκν δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηεο
θεέκελεο λνκνζεζέαο ά εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ πξνβιΫπνπλ ηελ Ϊζθεζε δηνηθεηηθψλ
πξνζθπγψλ θαηΪ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο δηαδηθαζέαο δηεμαγσγάο δεκφζησλ
δηαγσληζκψλ.
ΜΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζε φινπο ηνπο
ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο απφθαζεο γηα ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο, ν θΪζε
ελδηαθεξφκελνο κπνξεέ λα αθνινπζάζεη ηελ δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζηνλ Ν.3886/2010 θαη
λα αζθάζεη πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο
λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηνπ.
Ζ πξνζθπγά αζθεέηαη κΫζα ζε πξνζεζκέα ηξηΪληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ επνκΫλε ηεο
δεκνζέεπζεο ηεο απφθαζεο θαηΪ ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 29 θαη ηα Ϊξζξα 30 θαη 31 ηνπ
Π.Γ.60/2007, εθφζνλ ζηε δεκνζέεπζε πεξηιακβΪλεηαη αηηηνινγέα γηα ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο
ρσξέο δεκνζέεπζε πξνθάξπμεο ά απφ ηελ επνκΫλε ηεο ελεκΫξσζεο ησλ ελδηαθεξνκΫλσλ κε Ϊιινλ
ηξφπν. ηελ ελεκΫξσζε απηά πξΫπεη λα εθηέζεληαη νη πιεξνθνξέεο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ
παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 35 ηνπ Π.Γ.60/2007. Ζ πξνζθπγά δελ κπνξεέ ζε θακηΪ πεξέπησζε λα αζθεζεέ
κεηΪ ηελ πΪξνδν Ϋμη (6) κελψλ απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.
Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, ε Ϊζθεζε απηάο, θαζψο θαη
ε πξνζεζκέα θαη ε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο,
εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. Δθφζνλ
αζθεζεέ αέηεζε αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ, ν αηηψλ εηδνπνηεέ ζρεηηθΪ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κε θΪζε
πξφζθνξν κΫζν, φπσο ηα ειεθηξνληθΪ θαη ε ηειενκνηνηππέα, κΫζα ζε δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ
Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ, ε Ϊζθεζε αηηάζεσο αζθαιηζηηθψλ κΫηξσλ δελ θσιχεη ηελ
πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, εθηφο αλ νξέδεηαη Ϊιισο κε ηελ πξνζσξηλά δηαηαγά πνπ
εθδέδεηαη θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4 ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ Ν.38896/10.

ΑΡΘΡΟ 18° . ΤΜΒΑΖ
ηνλ πξνκεζεπηά πνπ Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε θαη αλΪζεζε ηεο πξνκάζεηαο, ζχκθσλα θαη κε
ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 17 ησλ παξφλησλ φξσλ,
απνζηΫιιεηαη αλαθνέλσζε κε ηελ εγθξηηηθά ηνπ απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε
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(ζχλαςε ζχκβαζεο), ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 24 παξ. 1 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, θαη κε πξφζθιεζε γηα ηελ
ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.
Καηφπηλ ηνχηνπ ππνρξενχηαη λα πξνζΫιζεη ζε πξνζεζκέα εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ
ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο απφθαζεο ζηα γξαθεέα ηνπ Γάκνπ γηα ηελ ππνγξαθά ηεο
ζρεηηθάο ζχκβαζεο, πξνζθνκέδνληαο ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε
ην Ϊξζξν 20 ησλ παξφλησλ φξσλ.
ΔΪλ ν πξνκεζεπηάο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ά δελ πξνζθνκέζεη
ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 34 θαη
35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Ζ ζχκβαζε θαηαξηέδεηαη απφ ηελ ππεξεζέα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 25 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, θαη
ππνγξΪθεηαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε. πληΪζζεηαη κε βΪζε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη
ησλ ηεπρψλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη δελ κπνξεέ λα πεξηΫρεη φξνπο αληέζεηνπο κε ηα παξαπΪλσ
ζηνηρεέα. Ζ ζχκβαζε ηέζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ πξσηνθνιιεέηαη
απζεκεξφλ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γάκνπ.
Ζ αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά ηελ πξνθάξπμε κε ηα
απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ην αξγφηεξν 48 εκΫξεο κεηΪ ηε ζχλαςε
ηεο ζχκβαζεο.
Γηα ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ πιάξε νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνγξαθάο ηεο
ζχκβαζεο ηζρχνπλ νη ρξνληθνέ πεξηνξηζκνέ θαη νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 18 ησλ παξφλησλ
φξσλ.
Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ :
α)
Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ζηνπο ρψξνπο πνπ Ϋρεη ππνδεηρζεέ.
β)
Παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ (πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ) ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε.
γ)
Απνπιεξψζεθε ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα, αθνχ πξνεγνπκΫλσο επηβιάζεθαλ ηπρφλ
θπξψζεηο ά εθπηψζεηο.
δ)
Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν
ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε.

ΑΡΘΡΟ 19° . ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε
ηεο πξνκάζεηαο νθεέιεη λα θαηαζΫζεη εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πνπ νξέδεηαη ζε
πνζνζηφ 10% επέ ηεο ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ρσξέο Φ.Π.Α. ηεο/σλ νκΪδαο/σλ
πνπ αλαθεξχρηεθε κεηνδφηεο, κε ζπλππνινγηδνκΫλεο ηεο εθπηψζεσο πνπ επηηεχρζεθε θαηΪ ηελ
δεκνπξαζέα.
Γηα ηελ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηζρχνπλ φινη νη αλαθεξφκελνη ζην Ϊξζξν 9 ηεο
παξνχζαο φξνη, εθηφο ηνπ πνζνζηνχ θαη ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο. ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο
ηνπ Ϊξζξ. 26 παξ. 2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο πξΫπεη λα θαιχπηεη φιε ηε δηΪξθεηα ηεο
ζχκβαζεο θαη λα Ϋρεη ηζρχ ηνπιΪρηζηνλ Ϋμη κάλεο πιΫνλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, φπσο
απηφο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 12 ησλ παξφλησλ φξσλ.
'Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο
εγγχεζεο, χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο ππεξεζέαο ηνπ Ο.Σ.Α. πνπ δηελεξγεέ ην δηαγσληζκφ. Σν
ζρεηηθφ αέηεκα πξΫπεη λα γέλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο εγγχεζεο.
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Ζ εγγχεζε επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ πιηθνχ
θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρφλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. ε
πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ εέλαη δηαηξεηφ θαη ε παξΪδνζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε,
ηκεκαηηθΪ, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθΪ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ,
θαηΪ πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ. ΔΪλ
ζην πξσηφθνιιν παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε
παξαπΪλσ ζηαδηαθά απνδΫζκεπζε γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε, θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα, ησλ
παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.

ΑΡΘΡΟ 20° . ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δθ' φζνλ ππΪξμεη αδηθαηνιφγεηε ππΫξβαζε ηεο ζπκβαηηθάο πξνζεζκέαο εθηΫιεζεο ηεο
πξνκάζεηαο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πνηληθΫο ξάηξεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ 27 θαη
33 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
Δπέζεο ν πξνκεζεπηάο κπνξεέ λα θεξπρζεέ Ϋθπησηνο αλ ζπληξΫρνπλ νη πξνυπνζΫζεηο ηνπ
Ϊξζξνπ 35 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.

ΑΡΘΡΟ 21° . ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο ηεο πξνκάζεηαο ζα γέλεη απφ ηα αληαπνδνηηθΪ Ϋζνδα ηνπ Γάκνπ θαη
ππφθεηηαη ζηηο αληέζηνηρεο θξαηάζεηο, θφξνπο, ηΫιε, δαζκνχο, θαη ινηπΫο εηζθνξΫο ππΫξ ηνπ
Γεκνζένπ, Γάκσλ θ.ιπ. θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηζρχνπζεο ηελ εκΫξα ηεο Γεκνπξαζέαο γηα ηηο
ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ΓεκνηηθΪ Έζνδα πξνκάζεηεο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Γάκν.
Ζ πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά ζα γέλεηαη απφ ηνλ Γάκν ζε ΔΤΡΧ, Ϋπεηηα απφ ηηο
ηκεκαηηθΫο παξαιαβΫο ηνπ ππφ πξνκάζεηα εέδνπο. Ο Γάκνο εθδέδεη ηα αληέζηνηρα ρξεκαηηθΪ
εληΪικαηα πιεξσκάο ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα "πεξέ
νηθνλνκηθάο δηνηθάζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ δάκσλ θαη θνηλνηάησλ" θαη ζχκθσλα κε ηελ
δηαδηθαζέα παξαιαβάο θαη πιεξσκάο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. (Ϊξζξα 36 & 37) κε ηελ Ϋθδνζε ησλ
ζρεηηθψλ ηηκνινγέσλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ αληηζηνέρσλ απαξαηηάησλ δηθαηνινγεηηθψλ
πιεξσκάο ζην ινγηζηάξην ηνπ Γάκνπ.
Οη δηαγσληδφκελνη πξΫπεη λα Ϋρνπλ ππφςε ηνπο φηη ν αλΪδνρνο ηεο πξνκάζεηαο βαξχλεηαη
κε ηηο δαπΪλεο δεκνζέεπζεο ηεο δηαθάξπμεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 5 ησλ φξσλ
δηαθάξπμεο.

ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ
Ο ΤΝΣΑΞΑ
ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Ζ/Φ

Δ.ΒΑΡΓΟΠΟΤΛΟ
ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ
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