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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΦΗΡΑ ΘΗΡΑ

Πόλη

ΘΗΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

84700

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL422

Τηλέφωνο

2286360101

Φαξ

2286022118

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@thira.gov.gr

Αρμόδιοι για πληροφορίες

Γραφείο
Προμηθειών
Δήμου
Θήρας/
διεύθυνση
Φηρά
Θήρας/
τηλ.2286360187/191
φαξ
2286360188/
αρμόδιοι
υπάλληλοι
Ευάγγελος
Βαμβακούσης/ Ζαμπέλα Φύτρου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.thira.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.thira.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση – Υποτομέας ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): www.eprocurement.gov.gr .

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους με Κ.Α.: 10.7132.000, 30.7132.000, 35.7132.000 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Θήρας.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια α) μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (Van), β)
ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους (μονοκάμπινο), γ)
ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους και δ)
ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα. Συγκεκριμένα:
CPV

Εκτιμώμενη
Αξία

ΦΠΑ

Συνολική
Αξία με
ΦΠΑ

Ομάδα Α: Μικρά φορτηγά
οχήματα κλειστού τύπου (Van)

34136000-9

45.967,74 €

11.032,26 €

57.000,00 €

91098

Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up
4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού
φορτίου έως 3,5 τόνους

34131000-4

20.967,74 €

5.032,26 €

26.000,00 €

91099

Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up
4x4 με ανοικτή καρότσα και
διπλή καμπίνα μικτού φορτίου
έως 3,5 τόνους

34131000-4

24.193,55 €

5.806,45 €

30.000,00 €

91100

Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος
φορτωτής εκσκαφέας

43262100-8

64.516,13 €

15.483,87 €

80.000,00 €

Α/Α
Συστήματος

Ομάδα

91097

Προσφορές υποβάλλονται για όποια ομάδα επιθυμεί ο οικονομικός φορέας, δηλαδή Α ή Β ή Γ ή Δ ή όλες.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε:





Για την Ομάδα Α: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του
αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
Για την Ομάδα Β: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του
αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
Για την Ομάδα Γ: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του
αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
Για την Ομάδα Δ: εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
συμβάσεως.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί ως εξής:


Οι Ομάδες Α, Β και Γ: με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής,



Η Ομάδα Δ: με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 72 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
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την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του
ν.4555/2018,
 την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν.3536/2007 και το εδάφιο 2 της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ.
13 του άρθρου 20 ν.3731/2008.
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π. της με
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 την 426/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας με θέμα: «Έγκριση Προμήθειας
Οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο» (ΑΔΑ: ΨΚΠΗΩΡΝ-ΟΣΗ),
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 την υπ’αρ.πρωτ.: 59729/30-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
περί εγκρίσεως αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο τεσσάρων (4) νέων φορτηγών οχημάτων από το Δήμο
Θήρας (ΑΔΑ: Ψ35ΑΟΡ1Ι-ΖΑ2),
 την υπ’αρ.πρωτ.: 59724/30-10-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
περί εγκρίσεως αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο ενός (1) νέου φορτηγού οχήματος από το Δήμο Θήρας
(ΑΔΑ: 6970ΟΡ1Ι-Π4Χ),
 την από 09/10/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου (VAN),
 την από 09/08/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια ημιφορτηγού pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και μονή καμπίνα, μικτού φορτίου έως 3,5
τόνους,


την από 09/08/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια ημιφορτηγού pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα, μικτού φορτίου έως 3,5
τόνους,

 την από 18/07/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα,
 το υπ’αρ.πρωτ.: 4883/15-05-2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του
Δήμου Θήρας με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης» (ΑΔΑΜ: 20REQ006710551),
 την υπ’αρ.πρωτ.: 5042/20-05-2020 απόφαση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου Θήρας με την οποία
εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης, συνολικού ποσού 193.000,00€
σε βάρος των ΚΑ 10.7132.000 (19.000€), 30.7132.000 (94.000€) και 35.7132.000 (80.000€) του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΔΑ: ΩΓΡΝΩΡΝ-ΙΛ2),
 τις 494, 495 και 496/2020 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ006737854, ΑΔΑ:
ΩΗΧΜΩΡΝ-3ΛΤ, 6ΚΧΟΩΡΝ-5ΞΨ, ΩΨΧΦΩΡΝ-5Ν8),
 την 132/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν: α) η διενέργεια της
προμήθειας, β) οι τεχνικές εκθέσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας και οι τεχνικές
προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών, γ) οι όροι του διαγωνισμού και δ) ορίσθηκε η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 6ΩΒΟΩΡΝ-ΝΚΞ).
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 και η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 και η ώρα λήξης 17:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την τέταρτη 4η εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών
και ώρα 10:30.
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1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους ακόλουθους Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς:
Α/Α
Συστήματος
91097
91098
91099
91100

Ομάδα
Ομάδα Α: Μικρά φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου (Van)
Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up 4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού φορτίου έως 3,5 τόνους
Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού
φορτίου έως 3,5 τόνους
Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016: «Ο Λόγος των Κυκλάδων», «Κοινή Γνώμη» και «Κυκλαδική».
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη και η Προκήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): http://www.thira.gov.gr στην ενότητα Προκηρύξεις.
Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Σε περίπτωση
μη σύναψης σύμβασης, ο Δήμος Θήρας αναλαμβάνει τη δαπάνη των δημοσιεύσεων.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και
της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η με αρ.πρωτ.: 6909/30-06-2020 προκήρυξη σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20PROC006942629 ΑΔΑ:
60ΒΜΩΡΝ-81Π),
2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ],
3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της,
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,
5. η από 19/04/2019 τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας,
6. η από 09/10/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου (VAN),
7. η από 09/08/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια ημιφορτηγού pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και μονή καμπίνα, μικτού φορτίου έως
3,5 τόνους,
8. η από 09/08/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια ημιφορτηγού pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα, μικτού φορτίου έως
3,5 τόνους,
9. η από 18/07/2019 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θήρας για την
προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Δεν επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού
χαρακτήρα πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας,
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία
είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά
τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική γλώσσα συνοδευόμενα από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
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μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής,
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής
διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών
χιλιάδων εκατόν δώδεκα ευρώ (3.112€).
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της/των προσφερόμενης/ων
ομάδας/ομάδων.
Ομάδα

Εκτιμώμενη
Αξία

Εγγύηση
Συμμετοχής

Ομάδα Α: Μικρά φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου (Van)

45.967,74 €

919 €

Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up 4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού
φορτίου έως 3,5 τόνους

20.967,74 €

419 €

Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και
διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους

24.193,55 €

484 €

Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας

64.516,13 €

1.290 €

Σύνολο

155.645,16 €

3.112 €
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 25/02/2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
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2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
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απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
(Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΤΕΥΔ
όπως αυτό έχει οριστεί από το Δήμο στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα ΙΙ) σε μορφή αρχείου τύπου PDF
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΤΕΥΔ, προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο τύπου XML. Στη συνέχεια
μέσω μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ (https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ) παράγουν την
απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή τους. Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα
συνημμένα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν
Σελίδα 15

20PROC006943997 2020-06-30
απ’ ευθείας σε μία υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το ΤΕΥΔ από την αρχή: να συμπληρώνουν με ευθύνη
τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο
2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως
εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
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περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή του μαζί με υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές αφορούντες κύρια και επικουρική
ασφάλιση.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό
πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό
ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού,
αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικα μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
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του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης για την Ομάδα Α
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης για την Ομάδα Α: Μικρά Φορτηγά Οχήματα κλειστού τύπου (VAN) είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία
εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100120) ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % (σν)

ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1

Έτος
κατασκευής
πλαισίου

Αντιστρόφως
ανάλογα από 120:
≥1ος/2018 έως
100:=1– 3 /2017

12

2

Μέγιστη
ιπποδύναμη
οχήματος σε
ΗΡ

Ευθέως ανάλογα από
100:=70 HP έως
120:≥80 HP

6

3

Μέγιστη
ταχύτητα

Ευθέως ανάλογα από
100:=140 km/h έως
120:≥160 km/h

6

4

Εκπομπές
καυσαερίων

5

Διαστάσεις
χώρου
φορτώσεως

6

Ωφέλιμος
όγκος
φορτώσεως

Ευθέως ανάλογα από
100:= EURO 6 έως
120: για τη νεώτερη
που ισχύει κατά την
ημερομηνία του
Διαγωνισμού (π.χ.
EURO 6b)
Ευθέως ανάλογα από
100:= 3,000 (1,45 m
μήκος στο
δάπεδο×1,4 m
πλάτος ×1,19 ύψος)
έως 120: ≥3.400
Ευθέως ανάλογα από
100:
=2,4 m 3 έως 120:
≥3,4 m 3
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7

Ωφέλιμο
φορτίο με τον
οδηγό

8

Προαιρετικός
εξοπλισμός

Ευθέως ανάλογα από
100:
=500 kg έως 120:
1.000 kg
Χωρίς: 100 1
μονάδα από 101 έως
120
για κάθε επιπλέον μη
απαιτούμενο
χαρακτηριστικό
ανήκον στο όχημα
(μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.λπ.) ή τον
κατασκευαστή του
και την υποστήριξη
μετά την πώλησή του
(ISO κ.λπ.) που
σαφέστατα
συμβάλλει στην
ποιοτική
ανωτερότητα του
οχήματος (ως προς τη
λειτουργία, τις
επιδόσεις, την
ασφάλεια και τα
καύσιμα/περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’

1

2

3

Εγγύηση

Εγγύτητα
συνεργείου
του αναδόχου
για επισκευές
και
συντήρηση
του οχήματος
στη νήσο
Θήρα
Χρόνος
υποστηρίξεως
σε

6

7

70

ΟΜΑΔΑ B’ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ευθέως ανάλογα από
100:
=4 [2×2×1 έτη για
σκουριά
αμαξώματος×χρώμα
10
(βαφή)
×μηχανικά και
ηλεκτρολογικά μέρη
αντίστοιχα] έως 120:
≥8
Αντιστρόφως
ανάλογα από
100: >160 km έως
120: ≤8
km από τη νήσο
Θήρας

10

Ευθέως ανάλογα από
100:
=120 μήνες έως 120:

7
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ανταλλακτικά
σε μήνες

4

≥180
μήνες
Αντιστρόφως
ανάλογα από
100: = 180 ημέρες
έως 120:
≤20 ημέρες
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’

Χρόνος
παραδόσεως
σε
ημέρες

3

30
ΣΥΝΟΛΟ (υ):

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο συντελεστής
βαρύτητας και (Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι
οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις των προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με
μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά
με την ημερομηνία αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή
αξιολογήσεως.
Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη
της επιτροπής και κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά.
Η σειρά αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της
προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι:
Οικονομική προσφορά
Προσωρινός μειοδότης είναι ο έχων το μικρότερο λόγο:

Συνολική βαθμολογία (υ): Κν×σν

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης για την Ομάδα Β
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης για την Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up 4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού
φορτίου έως 3,5 τόνους είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100-120)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κν)
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ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1

Έτος
κατασκευής
πλαισίου

Αντιστρόφως ανάλογα από
120: ≥1ος/2018 έως
100:=1– 3 /2017

12

2

Μέγιστη
ιπποδύναμη
οχήματος σε
ΗΡ

Ευθέως ανάλογα από
100:=70 HP έως 120:≥80 HP

6

3

Μέγιστη
ταχύτητα

Ευθέως ανάλογα από
100:=140 km/h έως
120:≥160 km/h

6

4

Εκπομπές
καυσαερίων

5

Διαστάσεις
χώρου
φορτώσεως

6

7

8

Ωφέλιμος
όγκος
φορτώσεως
Ωφέλιμο
φορτίο με τον
οδηγό

Προαιρετικός
εξοπλισμός

Ευθέως ανάλογα από 100:=
EURO 6 έως 120: για τη
νεώτερη που ισχύει κατά
την ημερομηνία του
Διαγωνισμού (π.χ. EURO 6b)
Ευθέως ανάλογα από 100:=
3,000 (1,45 m μήκος στο
δάπεδο×1,4 m πλάτος
×1,19 ύψος) έως 120:
≥3.400

9

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=2,4 m 3 έως 120: ≥3,4 m 3

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=500 kg έως 120: 1.000 kg

6

Χωρίς: 100 1 μονάδα από
101 έως 120
για κάθε επιπλέον μη
απαιτούμενο
χαρακτηριστικό ανήκον στο
όχημα (μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.λπ.) ή τον
κατασκευαστή του και την
υποστήριξη μετά την
πώλησή του (ISO κ.λπ.) που
σαφέστατα συμβάλλει στην
ποιοτική ανωτερότητα του
οχήματος (ως προς τη
λειτουργία, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια και τα
καύσιμα/περιβάλλον)

7

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’
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1

2

3

4

Εγγύηση

Εγγύτητα
συνεργείου
του αναδόχου
για επισκευές
και
συντήρηση
του οχήματος
στη νήσο
Θήρα
Χρόνος
υποστηρίξεως
σε
ανταλλακτικά
σε μήνες
Χρόνος
παραδόσεως
σε
ημέρες

Ευθέως ανάλογα από 100:
=4 [2×2×1 έτη για σκουριά
αμαξώματος×χρώμα
(βαφή)
×μηχανικά και
ηλεκτρολογικά μέρη
αντίστοιχα] έως 120: ≥8

10

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: >160 km έως 120: ≤8
km από τη νήσο Θήρας

10

Ευθέως ανάλογα από 100:
=120 μήνες έως 120: ≥180
μήνες

7

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: = 180 ημέρες έως 120:
≤20 ημέρες

3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’

30
ΣΥΝΟΛΟ (υ):

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο συντελεστής
βαρύτητας και (Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι
οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις των προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με
μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά
με την ημερομηνία αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή
αξιολογήσεως.
Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη
της επιτροπής και κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά.
Η σειρά αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.

Σελίδα 23

20PROC006943997 2020-06-30
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της
προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι:
Οικονομική προσφορά
Προσωρινός μειοδότης είναι ο έχων το μικρότερο λόγο:

Συνολική βαθμολογία (υ): Κν×σν

2.3.3 Κριτήριο ανάθεσης για την Ομάδα Γ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης για την Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή
καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100-120)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Κν)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %
(σν)

ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1

Έτος
κατασκευής
πλαισίου

Αντιστρόφως ανάλογα από
120: ≥1ος/2018 έως
100:=1– 3 /2017

12

2

Μέγιστη
ιπποδύναμη
οχήματος σε
ΗΡ

Ευθέως ανάλογα από
100:=70 HP έως 120:≥80 HP

6

3

Μέγιστη
ταχύτητα

Ευθέως ανάλογα από
100:=140 km/h έως
120:≥160 km/h

6

4

Εκπομπές
καυσαερίων

5

Διαστάσεις
χώρου
φορτώσεως

6

7

Ωφέλιμος
όγκος
φορτώσεως
Ωφέλιμο
φορτίο με τον
οδηγό

Ευθέως ανάλογα από 100:=
EURO 6 έως 120: για τη
νεώτερη που ισχύει κατά
την ημερομηνία του
Διαγωνισμού (π.χ. EURO 6b)
Ευθέως ανάλογα από 100:=
3,000 (1,45 m μήκος στο
δάπεδο×1,4 m πλάτος
×1,19 ύψος) έως 120:
≥3.400

9

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=2,4 m 3 έως 120: ≥3,4 m 3

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=500 kg έως 120: 1.000 kg

6
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8

1

2

3

4

Προαιρετικός
εξοπλισμός

Εγγύηση

Εγγύτητα
συνεργείου
του αναδόχου
για επισκευές
και
συντήρηση
του οχήματος
στη νήσο
Θήρα
Χρόνος
υποστηρίξεως
σε
ανταλλακτικά
σε μήνες
Χρόνος
παραδόσεως
σε
ημέρες

Χωρίς: 100 1 μονάδα από
101 έως 120
για κάθε επιπλέον μη
απαιτούμενο
χαρακτηριστικό ανήκον στο
όχημα (μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.λπ.) ή τον
κατασκευαστή του και την
υποστήριξη μετά την
πώλησή του (ISO κ.λπ.) που
σαφέστατα συμβάλλει στην
ποιοτική ανωτερότητα του
οχήματος (ως προς τη
λειτουργία, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια και τα
καύσιμα/περιβάλλον)

7

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’

70

ΟΜΑΔΑ B’ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ευθέως ανάλογα από 100:
=4 [2×2×1 έτη για σκουριά
αμαξώματος×χρώμα
(βαφή)
10
×μηχανικά και
ηλεκτρολογικά μέρη
αντίστοιχα] έως 120: ≥8

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: >160 km έως 120: ≤8
km από τη νήσο Θήρας

10

Ευθέως ανάλογα από 100:
=120 μήνες έως 120: ≥180
μήνες

7

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: = 180 ημέρες έως 120:
≤20 ημέρες

3

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’

30
ΣΥΝΟΛΟ (υ):
Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο συντελεστής
βαρύτητας και (Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι
οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών της προκηρύξεως.
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Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις των προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με
μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά
με την ημερομηνία αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή
αξιολογήσεως.
Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των
τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη
της επιτροπής και κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά.
Η σειρά αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της
προσφοράς προς τη συνολική βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι:
Προσωρινός μειοδότης είναι ο έχων το μικρότερο λόγο:

Οικονομική προσφορά
Συνολική βαθμολογία (υ): Κν×σν

2.3.4 Κριτήριο ανάθεσης για την Ομάδα Δ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης για την Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου
5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής
για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή
θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf].
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής , με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.
2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα V της διακήρυξης),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι, II, III και
IV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα.
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. Συγκεκριμένα:
Για την Ομάδα Α: Μικρά φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου (Van)
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Οι προσφορές θα προσδιορίζουν σαφώς τα χαρακτηριστικά του υποψηφίων οχημάτων, όπως εργοστάσιο
κατασκευής, εργοστασιακός τύπος κ.τ.λ., καθώς κι όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη (διάφορες διαστάσεις κ.τ.λ.).
Με την κάθε προσφορά θα δίδονται υποχρεωτικά και συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία:
•

Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου:
α. Ότι τα συγκεκριμένα οχήματα ανταποκρίνονται στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία
και προδιαγραφές, θα παραδοθούν με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
κυκλοφορία τους (απαιτούμενη έγκριση τύπου, πιστοποιητικά τελωνείου, πιστοποιητικό έλεγχου
Κ.Τ.Ε.Ο. προκειμένου να εκδοθεί νόμιμη άδεια κυκλοφορίας για το δήμο Θήρας, πινακίδες, κ.τ.λ.).
β. Ότι τα οχήματα θα παραδοθούν στον δήμο Θήρας έτοιμα προς κυκλοφορία.
Στην προσφορά του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινομήσεως, πινακίδων,
τέλη κυκλοφορίας, κ.τ.λ., πλην ασφαλίσεως.
γ. Ότι υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα
απαιτούσε ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. και η αρμόδια υπηρεσία εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας του
υπουργείου μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του κάθε οχήματος.
Ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. είναι υποχρέωση του αναδόχου.
δ. Ότι κατά την παράδοση του οχημάτων θα προσκομιστούν στην αρμόδια επιτροπή όλα τα
απαραίτητα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την ηλικία των οχημάτων (πιστοποιητικό τελωνείου,
1η άδεια κυκλοφορίας, βεβαίωση κατασκευαστού κ.τ.λ.).
ε. Ότι θα παραδώσει τα οχήματα σε πλήρη και σωστή λειτουργία, με γενικό έλεγχο συντηρήσεως
(συντήρηση : λάδια, φίλτρα, υγρά, ιμάντες κ.τ.λ..), ο οποίος θα έχει αναγραφεί και υπογραφεί στο
βιβλίο συντηρήσεως του οχήματος.
στ. Για τους χρόνους παραδόσεως, συντηρήσεως, διαρκούς παρακαταθήκης και παραδόσεως
ανταλλακτικών και όλους τους άλλους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, σχετικούς με τα εν
λόγω οχήματα.

•

•

•

•
•

Επικυρωμένο αντίγραφο ελληνικής εγκρίσεως τύπου ή δελτίου κοινοποιήσεως εγκρίσεως τύπου,
εκδοθέν από το υπουργείο μεταφορών κι επικοινωνιών, των προσφερόμενων οχημάτων ή
υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτεται από την απαιτούμενη έγκριση τύπου.
Στην έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του
πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO 6 για τα καυσαέρια σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της
Ε.Ε και της ελληνικής νομοθεσίας για τις εκπομπές καυσαερίων, καθώς και για το επίπεδο του
θορύβου, που θα ισχύουν την ημερομηνία του διαγωνισμού.
Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην ελληνική γλώσσα και την αγγλική (κατά
προτίμηση πλήρως και στις δύο γλώσσες ή πλήρως στα ελληνικά ή πλήρως στα αγγλικά και
περιληπτικά στα ελληνικά) για τα εν λόγω οχήματα.
Κατάλογος εργαλείων συντηρήσεως που θα συνοδεύουν τα οχήματα.
Τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά που θα ανήκουν στα προσφερόμενα οχήματα (μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.τ.λ.) ή στον κατασκευαστή και την υποστήριξη μετά την πώλησή του (ISO κ.τ.λ.) και
δεν αναφέρονται εδώ, θα μνημονεύονται στην τεχνική προσφορά για να ληφθούν υπ’ όψιν κατά
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την αξιολόγηση της προσφοράς. Γενικά αξιολογείται θετικότερα οτιδήποτε σαφέστατα συμβάλλει
στην ποιοτική ανωτερότητα του προσφερομένου οχήματος ως προς τη λειτουργία, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια και τα καύσιμα/περιβάλλον.
Θα περιλαμβάνονται το συνολικό κόστος εργασιών κι ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κ.τ.λ.), οι οποίες
θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγυήσεως καλής λειτουργίας.
Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του προμηθευτού στην ευρύτερη περιοχή
ένεκα νησιωτικότητος του δήμου Θήρας.
Τέλος, θα πρέπει ν’ αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί τυχόν τακτική συντήρηση του
οχήματος (τόπος κι ενδεικτικό κόστος ) στο χρονικό διάστημα όπου θα ισχύει η εγγύηση.

Για την Ομάδα Β: Ημιφορτηγά pick-up 4x4 με ανοιχτή καρότσα μικρού φορτίου έως 3,5 τόνους
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙI της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Ομάδα Γ: Ημιφορτηγό pick-up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙII της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Ομάδα Δ: Ελαστικοφόρος φορτωτής εκσκαφέας
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα
από τη διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και να υποβληθεί ηλεκτρονικά επί ποινή
απορρίψεως αυτής σε αντίθετη περίπτωση, στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Ειδικότερα:
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης.
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Ο συμμετέχων οφείλει να αναγράφει στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς την
προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για την εκτέλεση της σύμβασης. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον συμμετέχοντα
οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που
καθορίζεται και τεκμηριώνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την τέταρτη [4] εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
ώρα 10:30.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
Για τις Ομάδες Α, Β και Γ (Α/Α Συστήματος “91097”, “91098”, “91099” αντίστοιχα):
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους
όρους της παρούσας, ενώ συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν
τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης
ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της
εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

Για την Ομάδα Δ (Α/Α Συστήματος “91100”):
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
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Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, και
ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για
την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν
ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την
επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, και
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, στην
περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από
την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
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συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε
περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ.
39/2017.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
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Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας (άρθρο 346
του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί
των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ
και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων
βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα
ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς
τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)
4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής
εκτέλεσης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού και πριν την επιστροφή της εγγύησης
καλής εκτέλεσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας ποσού
ίσου με το 2% του ποσού της σύμβασης (χωρίς το Φ.Π.Α.), ισχύος για δύο (2) χρόνια με ισχύ μετά την έγκριση
του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού και πριν την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης (βλ.
άρθρο 6.4 της παρούσης) για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων
ανταλλακτικών, επιφυλασσομένων των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας αρχής από τυχόν πραγματικά και
κρυφά ελαττώματα. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο
προμηθευτή μετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας
(άρθρο 215 του ν.4412/2016).

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου
παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Σελίδα 42

20PROC006943997 2020-06-30
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου,
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά
της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή,
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη ως εξής:





Για την Ομάδα Α: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του
αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
Για την Ομάδα Β: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του
αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
Για την Ομάδα Γ: δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει να γίνει δήλωση του
αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως,
Για την Ομάδα Δ: εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
συμβάσεως.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες,
που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των
υπό προμήθεια ειδών γίνεται πρακτική δοκιμασία.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση
κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
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γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης των οχημάτων.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος
θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Ο χρόνος εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης
του πρωτοκόλλου παραλαβής του εξοπλισμού. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος
ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της
εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε
βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της
σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
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Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής
ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της
εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα
από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης).

Ο Δήμαρχος Θήρας

Αντώνιος Σιγάλας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης για την Ομάδα Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης για την Ομάδα Β
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης για την Ομάδα Γ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης για την Ομάδα Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥΔ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (VAN)
CPV 34136000-9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τριών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (Van), προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες της διευθύνσεως περιβάλλοντος του δήμου Θήρας.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 57.000€ με Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α.: 30.7132.000 για τα δύο (38.000€,
έκαστο 19.000€) και Κ.Α.: 10.7132.000 για το άλλο ένα (19.000€) του εγκεκριμένου οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου
Θήρας για το έτος 2019.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία έξοδα δια την εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και την παράδοση
του εν λόγω οχήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θήρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα παραδόσεως, τυχόντα έξοδα εκτελωνισμού, τέλη ταξινομήσεως κι
οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την αγορά του οχήματος και προκύψει.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η δαπάνη υπολογίζεται βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2019 και στο ποσό των 57.000€ (45.967,74 € άνευ
Φ.Π.Α. 24% ήτοι 11.032,26€).
Θα κοστίσει δηλαδή 19.000€ το καθένα (15.322,58€ συν Φ.Π.Α. 3.677,42€).
Επίσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην τεχνική περιγραφή παραπάνω.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.000,00 € με Φ.Π.Α.
Κ.Α.Ε.:

10.7132.000 (οικονομικού έτους 2019)
30.7132.000 (οικονομικού έτους 2019)

Πληροφορίες:
Τηλ.: 2286021295
Φαξ: 2286021295
Email: kinisi@thira.gov.gr

A/A
1

2

ΣΥΝΟΛΟ

Περιγραφή
υλικού
Μικρό
φορτηγό
όχημα
κλειστού τύπου
(Van)
καινούριο
Μικρό
φορτηγό
όχημα
κλειστού τύπου
(Van)
καινούριο

Κ.Α.Ε.

Ποσότητα

10.7132.000

Μονάδα
μετρήσεως
Τεμάχιο

Σύνολο (€)

1

Τιμή μονάδος
(€)
19.000

30.7132.000

Τεμάχιο

2

38.000

38.000

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ

45.967,74
11.032,26
57.000,00

19.000
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προς προμήθεια μικρά φορτηγά κλειστού τύπου (Van) θα είναι τελείως καινούρια (παραγωγής 2018 και μετά) και
αμεταχείριστα και θα ανταποκρίνονται πλήρως στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Τα στοιχεία που ζητούνται από την
παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές κ.τ.λ.) θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται
ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και πετρελαιοκίνητα.
Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις, θα πληρούν τις ισχύουσες
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. για την έκδοση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί
από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων. Όλα τα εξαρτήματα και τα συστήματά τους θα είναι τα
γνήσια του εργοστασίου κατασκευής εκτός αν υπάρχει επισήμως και αρμοδίως έγκριση/εξουσιοδότηση/συνεργασία του
κατασκευαστή για το αντίθετο.
Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ίδια χαρακτηριστικά:
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Ο κινητήρας του οχήματος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας εναρμονισμένος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, να είναι πετρελαίου
(Diesel), τετράχρονος, υπερτροφοδοτούμενος, υδρόψυκτος, με ιπποδύναμη όχι μικρότερη των 90 ΗΡ και τουλάχιστον 70ΗΡ και με
ανώτερο όριο κυβισμού τα 1.500 κ. εκ..
Τέλος θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων Euro 6 (επί ποινής αποκλεισμού
της προσφοράς).
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα πρέπει να είναι πέντε τουλάχιστον σχέσεων και μίας (σχέσεως) οπισθοπορείας.
Επίσης, το βήμα του διαφορικού να είναι κατάλληλο έτσι ώστε να κινούνται άνετα τα οχήματα με πλήρες φορτίο, να επιτυγχάνει
τις επιταχύνσεις, που είναι απαραίτητες για το σκοπό που πρόκειται να εξυπηρετήσει.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
Το τιμόνι θα πρέπει να είναι στο αριστερό μέρος, να είναι υδραυλικό και ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και κατά μήκος.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ
Τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν ανάρτηση ανεξάρτητη και στους τέσσερεις τροχούς, να διαθέτουν αντιστρεπτική ράβδο
εμπρός και αποσβεστήρες υδραυλικούς ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής (ευσταθής) κίνηση των οχημάτων και η άνεση των
επιβαινόντων.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΕΩΣ
Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση, σύστημα ABS και σύστημα υποβοηθήσεως
πεδήσεως.
Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει χειροπέδη μηχανικού τύπου, η οποία να εφαρμόζει στους πίσω τροχούς.
Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω επιθυμητό είναι να γίνεται με κανονικούς δίσκους.
ΤΡΟΧΟΙ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Οι τροχοί θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα, τουλάχιστον 15 ιντσών.
Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL), κατασκευής το πολύ ενός (1) εξαμήνου πριν από την παράδοση των
οχημάτων, χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS).
Τέλος θα πρέπει να υπάρχει εφεδρικός τροχός κανονικός κι όχι ρεζέρβα ανάγκης.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στο θάλαμο των επιβατών θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικός φωτισμός, ο οποίος να ανάβει και σε περίπτωση που δεν έχει
ασφαλίσει μία από τις πόρτες των οχημάτων.
Ακόμη σε κατάλληλη θέση να υπάρχει ρευματοδότης για τη σύνδεση φορητής λυχνίας επίσκεψης (μπαλαντέζα).
Επίσης, φωτισμός θα πρέπει να υπάρχει και στο χώρο φορτώσεως.
Επιπλέον τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ., να φέρουν φώτα ομίχλης εμπρός
και πίσω, φώτα οπισθοπορείας που να λειτουργούν αυτόματα κατά την τοποθέτηση της όπισθεν και τρίτο φως πεδήσεως
προαιρετικά.
Τέλος θα πρέπει να φέρουν συσσωρευτή 12 Volts, χωρητικότητος τουλάχιστον 40 Ah, τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή
υποδοχή, με αντιπαρασιτική διάταξη και γειωμένο τον αρνητικό πόλο.
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ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ
Τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα όργανα και τους δείκτες παρακολουθήσεως της
λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας των οχημάτων, ως εξής:
 Ταχύμετρο.
 Στροφόμετρο.
 Μετρητή για συνολικά και τμηματικά χιλιόμετρα.
 Δείκτη ποσότητος καυσίμου.
 Όργανο ένδειξης θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα.
 Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φορτίσεως του συσσωρευτού.
 Ενδεικτική λυχνία χαμηλής πιέσεως λαδιού.
 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου καλής λειτουργίας του ABS.
 Ενδεικτική λυχνία ελέγχου χειροφρένου-φρένων.
 Ενδεικτικές λυχνίες φώτων πορείας, προβολέων, φώτων ομίχλης και φώτων αλλαγής κατευθύνσεως.
 Ενδεικτική λυχνία προειδοποιήσεως όταν ο οδηγός δε φορά τη ζώνη ασφαλείας.
 Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με μια σειρά από χρήσιμες πληροφορίες όπως ώρα, κατανάλωση εξωτερική
θερμοκρασία, αυτονομία, απόσταση ταξιδίου κτλ.(επιθυμητό).
 Δύο (2) αλεξήλια.
 Κάτοπτρα εκ των οποίων δύο (2) εξωτερικά ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα (επιθυμητό) κι ένα (1)
εσωτερικό.
 Δύο (2) υαλοκαθαριστήρες τριών (3) ταχυτήτων εμπρός, και έναν (1) πίσω.
 Σύστημα πλύσεως εμπρός αλεξηνέμου με νερό.
 Αντίσταση αποθαμπώσεως παραθύρου πίσω πόρτας.
 Ηλεκτρικά παράθυρα.
 Τουλάχιστον ραδιοφωνική εγκατάσταση.
ΑΜΑΞΩΜΑ – ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το αμάξωμα θα πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, να έχει καλή μόνωση έναντι του ήχου και της θερμότητας και ανθεκτική
επένδυση που να επιδέχεται καθαρισμό.
Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα και επιπλέον του τάπητος να υπάρχουν προστατευτικά πατάκια από ισχυρό υλικό για
όλες τις θέσεις, τα οποία να είναι αφαιρούμενα για να πλένονται.
Στα καθίσματα να υπάρχουν προσαρμοσμένα ρυθμιζόμενα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών
ασφαλείας.
Τα οχήματα να φέρουν αυτόματες ζώνες ασφάλειας τριών σημείων οδηγού και συνοδηγού, ρυθμιζόμενες καθ’ ύψος και να
διαθέτουν πυροτεχνικούς προενταντήρες.
Η πρόσβαση της δεξαμενής καυσίμου να ασφαλίζει.
Να φέρουν εργοστασιακή συσκευή κλιματισμού, με δυνατότητα ανακυκλώσεως και φίλτρο καμπίνας.
Επίσης να είναι εφοδιασμένα με σύστημα immobilizer και σύστημα κεντρικού κλειδώματος.
Να φέρουν αερόσακους οδηγού και συνοδηγού.
Να φέρουν στο μπροστινό και πίσω τμήμα άγκιστρο για την ασφαλή και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησης
του.
Να φέρουν σταθερό μεταλλικό πλέγμα διαχωρισμού μεταξύ του χώρου φορτώσεως και αυτού των επιβατών.
Τέλος, να φέρουν δίφυλλη πίσω πόρτα και δεξιά συρόμενη πόρτα στο χώρο φορτώσεως και προαιρετικά αντίστοιχη αριστερά.
Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση (επί ποινής αποκλεισμού) είναι να φέρουν σχάρες οροφής για μεταφορά μακριών και ογκωδών
αντικειμένων όπως σκάλες, σωλήνες, κ.τ.λ..
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΑΡΗ
Το ωφέλιμο φορτίο να είναι 600 κιλά τουλάχιστον (με τον οδηγό).
Οι εσωτερικές διαστάσεις του χώρου φορτώσεως θα πρέπει να είναι:
Μήκος (στο δάπεδο μέχρι το χώρισμα) τουλάχιστον 2,1 μέτρα, πλάτος χώρου φορτώσεως (στο δάπεδο) τουλάχιστον 1,4 μέτρα
και ύψος τουλάχιστον 1,19 μέτρα, ενώ ο ωφέλιμος όγκος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,0 m³.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τα οχήματα να είναι λευκού-άσπρου χρώματος, η καμπίνα (κουβούκλιο) τους να φέρει στις δύο πλευρές της, παράλληλα προς
το έδαφος και στη μέση περίπου του αμαξώματος, απόλυτα ευδιάκριτα την ένδειξη ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην
οποία ανήκει (ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ) και λωρίδα κίτρινου χρώματος (βαμμένη και όχι αυτοκόλλητη), πλάτους δέκα (10) εκατοστών
τουλάχιστον.
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Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Κατάλογος εργαλείων συντηρήσεως που θα συνοδεύει τα οχήματα.
Ο χρόνος παραδόσεως, συντηρήσεως κ.τ.λ. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο αμαξοστάσιο-όρχο του δήμου Θήρας (εκτός κι αν συμφωνηθεί διαφορετικά και
από τις δύο πλευρές) με τα έξοδα να βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα οχήματα θα παραδοθούν στον δήμο Θήρας έτοιμα προς κυκλοφορία.
Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας, κ.τ.λ..
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το όχημα, η καμπίνα (κουβούκλιο) του θα φέρει στις δύο πλευρές του παράλληλα προς
το έδαφος και στη μέση περίπου του αμαξώματος, απολύτως ευδιάκριτα την ένδειξη ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην
οποία ανήκει (ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ) και λωρίδα κίτρινου χρώματος (βαμμένη και όχι αυτοκόλλητη), πλάτους δέκα (10) εκατοστών
τουλάχιστον.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την οριστική παράδοση του οχήματος, έτοιμου προς χρήση στην κυκλοφορία με κρατικές
πινακίδες κι έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ο δήμος θα παράσχει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο κι εξουσιοδότηση απαιτηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει
για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση.
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθεί επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης εγκρίσεως τύπου του προσφερομένου
για τα καυσαέρια σύμφωνα με την οδηγία ΕU 70/220-2003/76Β/EC. πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του
πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από: ένα (1) φαρμακείο αυτοκινήτου με
πλήρες περιεχόμενο, έναν (1) πυροσβεστήρα, ένα (1) τρίγωνο προειδοποιήσεως βλαβών κι ατυχήματος, έναν (1) φάρο
αποσπώμενο, γρύλλο ανυψώσεως και συναφή εργαλεία κι εξαρτήματα, κλειδιά πρώτης ανάγκης, εγχειρίδιο τεχνικών
χαρακτηριστικών και χρήσεως-χειρισμού του οχήματος, βιβλίο συντηρήσεως και γενικά όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται
από τον Κ.Ο.Κ. και τους αντίστοιχους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. που θα ισχύουν στην Ελλάδα την ημέρα που θα
εκδοθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας.
Γενικά το αυτοκίνητο κατά την οριστική παράδοση, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και έτοιμο από πάσης πλευράς
(έγγραφα, εξαρτήματα, τεχνικές προδιαγραφές, πινακίδες κ.τ.λ.), απαλλαγμένο από κάθε φόρο και δασμό (εκτός από ασφάλιση)
προς σύννομη χρήση και ασφαλή κυκλοφορία σύμφωνα με:
 Τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα την ημέρα εκδόσεως της ισχυούσης κατά την οριστική παράδοση άδειας
κυκλοφορίας του.
 Τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσης μελέτης.
 Την προσφορά του αναδόχου προμηθευτού του.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ
Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως και θα πρέπει
να γίνει δήλωση του αναδόχου για τον χρόνο παραδόσεως.

ΕΠΙΔΕΙΞΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής διατηρεί κάθε δικαίωμα να κρίνει τυχόν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής
ως ουσιώδεις ή επουσιώδεις και να προχωρήσει στην απόρριψη ή μη της τεχνικής προσφοράς.
Τέλος, να σημειωθεί ότι θα προηγηθεί προσωρινή παραλαβή με διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου κι έπειτα οριστική
παραλαβή.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ
Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 χρόνια τα οποία ο ανάδοχος θα
προμηθεύει εντός 15 ημερών από την αιτιολογημένη και αναγκαία ζήτησή τους.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση σκουριάς αμαξώματος /
χρώματος (βαφής) / μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών τουλάχιστον δύο (2) / δύο (2) / ενός (1) ετών (ή 100.000 χλμ. αν
προκύψουν πρώτα) αντίστοιχα. Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων των οχημάτων, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από
λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, τα οχήματα να
αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη κι έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του οχήματος στις πρώτες
προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές θα προσδιορίζουν σαφώς τα χαρακτηριστικά του υποψηφίων οχημάτων, όπως εργοστάσιο κατασκευής,
εργοστασιακός τύπος κ.τ.λ., καθώς κι όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη
(διάφορες διαστάσεις κ.τ.λ.).
Με την κάθε προσφορά θα δίδονται υποχρεωτικά και συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία:
 Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου:
α. Ότι τα συγκεκριμένα οχήματα ανταποκρίνονται στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και προδιαγραφές,
θα παραδοθούν με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κυκλοφορία τους (απαιτούμενη
έγκριση τύπου, πιστοποιητικά τελωνείου, πιστοποιητικό έλεγχου Κ.Τ.Ε.Ο. προκειμένου να εκδοθεί νόμιμη άδεια
κυκλοφορίας για το δήμο Θήρας, πινακίδες, κ.τ.λ.).
β. Ότι τα οχήματα θα παραδοθούν στον δήμο Θήρας έτοιμα προς κυκλοφορία.
Στην προσφορά του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινομήσεως, πινακίδων, τέλη κυκλοφορίας,
κ.τ.λ., πλην ασφαλίσεως.
γ. Ότι υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος
Κ.Τ.Ε.Ο. και η αρμόδια υπηρεσία εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας του υπουργείου μεταφορών κατά την έκδοση της
άδειας κυκλοφορίας του κάθε οχήματος.
Ο έλεγχος Κ.Τ.Ε.Ο. είναι υποχρέωση του αναδόχου.
δ. Ότι κατά την παράδοση του οχημάτων θα προσκομιστούν στην αρμόδια επιτροπή όλα τα απαραίτητα έγγραφα τα
οποία πιστοποιούν την ηλικία των οχημάτων (πιστοποιητικό τελωνείου, 1η άδεια κυκλοφορίας, βεβαίωση
κατασκευαστού κ.τ.λ.).
ε. Ότι θα παραδώσει τα οχήματα σε πλήρη και σωστή λειτουργία, με γενικό έλεγχο συντηρήσεως (συντήρηση : λάδια,
φίλτρα, υγρά, ιμάντες κ.τ.λ..), ο οποίος θα έχει αναγραφεί και υπογραφεί στο βιβλίο συντηρήσεως του οχήματος.
στ. Για τους χρόνους παραδόσεως, συντηρήσεως, διαρκούς παρακαταθήκης και παραδόσεως ανταλλακτικών και
όλους τους άλλους που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση, σχετικούς με τα εν λόγω οχήματα.

Επικυρωμένο αντίγραφο ελληνικής εγκρίσεως τύπου ή δελτίου κοινοποιήσεως εγκρίσεως τύπου, εκδοθέν από το
υπουργείο μεταφορών κι επικοινωνιών, των προσφερόμενων οχημάτων ή υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτεται από την
απαιτούμενη έγκριση τύπου.
 Στην έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του πλαισίου με τις
προδιαγραφές EURO 6 για τα καυσαέρια σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ε.Ε και της ελληνικής νομοθεσίας
για τις εκπομπές καυσαερίων, καθώς και για το επίπεδο του θορύβου, που θα ισχύουν την ημερομηνία του
διαγωνισμού.

Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην ελληνική γλώσσα και την αγγλική (κατά προτίμηση πλήρως και
στις δύο γλώσσες ή πλήρως στα ελληνικά ή πλήρως στα αγγλικά και περιληπτικά στα ελληνικά) για τα εν λόγω
οχήματα.
 Κατάλογος εργαλείων συντηρήσεως που θα συνοδεύουν τα οχήματα.
 Τυχόν επιπλέον χαρακτηριστικά που θα ανήκουν στα προσφερόμενα οχήματα (μη διακοσμητικά αξεσουάρ κ.τ.λ.) ή
στον κατασκευαστή και την υποστήριξη μετά την πώλησή του (ISO κ.τ.λ.) και δεν αναφέρονται εδώ, θα
μνημονεύονται στην τεχνική προσφορά για να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την αξιολόγηση της προσφοράς. Γενικά
αξιολογείται θετικότερα οτιδήποτε σαφέστατα συμβάλλει στην ποιοτική ανωτερότητα του προσφερομένου οχήματος
ως προς τη λειτουργία, τις επιδόσεις, την ασφάλεια και τα καύσιμα/περιβάλλον.

Θα περιλαμβάνονται το συνολικό κόστος εργασιών κι ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κ.τ.λ.), οι οποίες θα καλύπτουν
τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγυήσεως καλής λειτουργίας.
Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του προμηθευτού στην ευρύτερη περιοχή ένεκα νησιωτικότητος
του δήμου Θήρας.
Τέλος, θα πρέπει ν’ αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί τυχόν τακτική συντήρηση του οχήματος (τόπος κι
ενδεικτικό κόστος ) στο χρονικό διάστημα όπου θα ισχύει η εγγύηση.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(100-120)

Α/Α

1

ΤΙΜΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Κν)
(σν)
ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αντιστρόφως ανάλογα από
120: ≥1ος/2018 έως 100:
Έτος κατασκευής
12
ος
ος
πλαισίου
=1 – 3 /2017)

2

Μέγιστη ιπποδύναμη
οχήματος σε ΗΡ

3

Μέγιστη ταχύτητα

4

Εκπομπές καυσαερίων

5

Διαστάσεις χώρου
φορτώσεως

6

Ωφέλιμος όγκος
φορτώσεως

7

Ωφέλιμο φορτίο με τον
οδηγό

8

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ευθέως ανάλογα από 100:
=70 HP έως 120:≥80 HP
Ευθέως ανάλογα από 100:
=140 km/h έως 120:
≥160 km/h

Ευθέως ανάλογα από 100:
= EURO 6 έως 120: για τη
νεώτερη που ισχύει κατά
την ημερομηνία του
Διαγωνισμού (π.χ. EURO
6b)
Ευθέως ανάλογα από 100:
=3,000 (1,45 m μήκος στο
δάπεδο×1,4 m πλάτος
×1,19 ύψος) έως 120:
≥3.400

6

6

9

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=2,4 m 3 έως 120: ≥3,4 m 3

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=500 kg έως 120: 1.000 kg

6

Χωρίς: 100
1 μονάδα από 101 έως 120
για κάθε επιπλέον μη
απαιτούμενο
χαρακτηριστικό ανήκον στο
όχημα (μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.λπ.) ή τον
κατασκευαστή του και την
υποστήριξη μετά την
πώλησή του (ISO κ.λπ.)
που σαφέστατα συμβάλλει
στην ποιοτική ανωτερότητα
του οχήματος (ως προς τη
λειτουργία, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια και τα
καύσιμα/περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’

7

70

ΣΥΝΟΛΟ
(Κν×σν)
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1

Εγγύηση

ΟΜΑΔΑ B’ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ευθέως ανάλογα από 100:
=4 [2×2×1 έτη για σκουριά
αμαξώματος×χρώμα (βαφή)
×μηχανικά και
ηλεκτρολογικά μέρη
αντίστοιχα] έως 120: ≥8

10

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: 160 km έως 120: ≤8
km από τη νήσο Θήρας

2

Εγγύτητα συνεργείου του
αναδόχου για επισκευές
και συντήρηση του
οχήματος
στη νήσο Θήρα

3

Χρόνος υποστηρίξεως σε
ανταλλακτικά σε μήνες

Ευθέως ανάλογα από 100:
=120 μήνες έως 120: ≥180
μήνες

4

Χρόνος παραδόσεως σε
ημέρες

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: = 180 ημέρες έως 120:
≤20 ημέρες

10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’

7

3
30
ΣΥΝΟΛΟ (υ):
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Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο συντελεστής βαρύτητας και
(Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των
προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με μέριμνα της
γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την
ημερομηνία αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή αξιολογήσεως.
Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και
κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά.
Η σειρά αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη συνολική
βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι:
Προσωρινός μειοδότης είναι ο έχων το μικρότερο λόγο:

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Οικονομική προσφορά
Συνολική βαθμολογία (υ): Κν×σν

Ο προϊστάμενος τμήματος
Θήρα, 9 Οκτωβρίου 2019

Αναστασιάδης Γρηγόριος
Μηχανολόγος μηχανικός
Τ.Ε.

Δαρζέντας Κων/νος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ PICK-UP 4Χ4 ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ
3,5 ΤΟΝΟΥΣ

CPV 34131000-4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα, μονοκάμπινο, μικτού φορτίου
εώς 3,5 τόνους, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της διευθύνσεως περιβάλλοντος του δήμου Θήρας.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 26.000€ με Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7132.000 του εγκεκριμένου
οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου Θήρας για το έτος 2019.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία έξοδα δια την εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και την παράδοση
του εν λόγω οχήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θήρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα παραδόσεως, τυχόντα έξοδα εκτελωνισμού, τέλη ταξινομήσεως κι
οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την αγορά του οχήματος και προκύψει.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η δαπάνη υπολογίζεται βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2019 και στο ποσό των 26.000€ (20.967,74€ άνευ
Φ.Π.Α. 24% ήτοι 5.032,26€).
Επίσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην τεχνική περιγραφή παραπάνω.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια Οχημάτων
– Μηχανημάτων δήμου
Θήρας»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.000,00 € με Φ.Π.Α.
Κ.Α.Ε.:

30.7132.000 (οικονομικού έτους 2019)

Πληροφορίες:
Τηλ.: 2286021295
Φαξ: 2286021295
Email: kinisi@thira.gov.gr

α/α
ομάδας

1

Περιγραφή Υλικού
Μικρό φορτηγό όχημα
4×4, μονής καμπίνας καινούριο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Τεμάχιο

1

Μονάδας (€)

26.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (€)
26.000,00
20.967,74
5.032,26
26.000,00

20PROC006943997 2020-06-30
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τo όχημα θα πρέπει να είναι καινούριο κι αμεταχείριστο, πετρελαιοκίνητο, τετρακίνητο, διπλοκάμπινο, δύο (2) θέσεων επιβατών
εγκεκριμένων στην άδεια κυκλοφορίας τους, ανοιχτού τύπου (με καρότσα), κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά φορτίων
μεγάλου όγκου, κυβισμού κυλίνδρων τουλάχιστον 2.500 κ.εκ., υπερτροφοδοτούμενο με στροβιλοσυμπιεστή (turbo), ισχύος
τουλάχιστον 130 HP, ροπής τουλάχιστον 300 Nm.
Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις των οχημάτων, θα πρέπει
πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (εφεξής Κ.Ο.Κ.) προκειμένου να εκδοθεί η νόμιμη άδεια
κυκλοφορίας των στην Ελλάδα.
Ο ανάδοχος θ’ αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση, που θα απαιτηθεί
από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Όλα τα εξαρτήματα και τα συστήματά τους θα είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής,εκτός αν υπάρχει επισήμως και
αρμοδίως έγκριση/εξουσιοδότηση/συνεργασία του κατασκευαστού για το αντίθετο.
Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούριο (παραγωγής από 2018 και μετά) κι αμεταχείριστο, καλής φήμης, γνωστού κι
αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει σήμανση CE.
Θα διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Μονής καμπίνας επιβατών, με δύο θύρες επιβατών και δύο (2) θέσεις επιβατών, εγκεκριμένες στην άδεια
κυκλοφορίας τους.
2. Τετρακίνηση.
3. Κυβισμός μηχανής τουλάχιστον 2.500 κ.εκ. με στροβιλοσυμπιεστή (turbo)
4. Ιπποδύναμη τουλάχιστον 130 HP.
5. Ροπή τουλάχιστον 300/1600-2800 Nm/rpm
6. Κινητήρας πετρελαίου, Euro 6 τουλάχιστον (επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς).
7. Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικού συμπλέκτη 5 ταχυτήτων τουλάχιστον.
8. Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
9. Σύστημα πέδησης υδραυλικό με σύστημα υποβοήθησης, ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (E.B.D.), ABS και
στους 4 τροχούς, με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα.
10. Ανάρτηση εμπρός ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια. Πίσω ανάρτηση με σούστες και αμορτισέρ διπλής
ενέργειας.
11. Ελάχιστος εξοπλισμός:
 Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού.
 Immobilizer.
 Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες εμπρός.
 Κλιματισμός.
 Κεντρικό ασύρματο κλείδωμα.
 Ηλεκτρικά παράθυρα.
 Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ.
 Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες.
 Ραδιόφωνο με cd/mp3 player και 4 ηχεία.
 Εμπρός υαλοκαθαριστήρες.
 Ελαστικά (εμπρός πίσω και εφεδρικός τροχός ).
 Ρεζέρβα με ζάντα και ελαστικό ίδιων διαστάσεων.
 Μπάρα οπίσθιας προστασίας.
 Εμπρός & πίσω λασπωτήρες.
 Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία.
 Πυροσβεστήρα και τρίγωνο.
 Πλήρες πακέτο αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κ.λπ.).
 Πατάκια στην καμπίνα επιβατών .
 Εγχειρίδιο χρήσεως-συντηρήσεως και κατάλογο ανταλλακτικών.
 Επένδυση δαπέδου χώρου φορτώσεως.
12. Ελάχιστο μήκος οχήματος 5,40 m.
13. Ελάχιστο μεταξόνιο 3,00 m.
14. Ελάχιστο ύψος οχήματος 1,85 m.
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Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Κατάλογος εργαλείων συντηρήσεως που θα συνοδεύει τα οχήματα.
Ο χρόνος παραδόσεως, συντηρήσεως κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το όχημα, η καμπίνα (κουβούκλιο) του θα φέρει στις δύο πλευρές του παράλληλα προς
το έδαφος και στη μέση περίπου του αμαξώματος, απολύτως ευδιάκριτα την ένδειξη ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην
οποία ανήκει (ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ) και λωρίδα κίτρινου χρώματος (βαμμένη και όχι αυτοκόλλητη), πλάτους δέκα (10) εκατοστών
τουλάχιστον.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την οριστική παράδοση του οχήματος, έτοιμου προς χρήση στην κυκλοφορία με κρατικές
πινακίδες κι έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ο δήμος θα παράσχει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο κι εξουσιοδότηση απαιτηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει
για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση.
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθεί επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης εγκρίσεως τύπου του προσφερομένου
για τα καυσαέρια σύμφωνα με την οδηγία ΕU 70/220-2003/76Β/EC. πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του
πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από: ένα (1) φαρμακείο αυτοκινήτου με
πλήρες περιεχόμενο, έναν (1) πυροσβεστήρα, ένα (1) τρίγωνο προειδοποιήσεως βλαβών κι ατυχήματος, έναν (1) φάρο
αποσπώμενο, γρύλλο ανυψώσεως και συναφή εργαλεία κι εξαρτήματα, κλειδιά πρώτης ανάγκης, εγχειρίδιο τεχνικών
χαρακτηριστικών και χρήσεως-χειρισμού του οχήματος, βιβλίο συντηρήσεως και γενικά όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται
από τον Κ.Ο.Κ. και τους αντίστοιχους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. που θα ισχύουν στην Ελλάδα την ημέρα που θα
εκδοθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας.

Γενικά το αυτοκίνητο κατά την οριστική παράδοση, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και έτοιμο από
πάσης πλευράς (έγγραφα, εξαρτήματα, τεχνικές προδιαγραφές, πινακίδες κ.λπ.), απαλλαγμένο από κάθε φόρο και
δασμό (εκτός από ασφάλιση) προς σύννομη χρήση και ασφαλή κυκλοφορία σύμφωνα με:




Τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα την ημέρα έκδοσης της ισχύουσας κατά την οριστική
παράδοση Άδειας Κυκλοφορίας του.
Τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.
Την προσφορά του αναδόχου προμηθευτή του.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ
Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 χρόνια τα οποία ο ανάδοχος θα
προμηθεύει εντός 15 ημερών από την αιτιολογημένη και αναγκαία ζήτησή τους.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση σκουριάς αμαξώματος /
χρώματος (βαφής) / μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών τουλάχιστον δύο (2) / δύο (2) / ενός (1) ετών (ή 100.000 χλμ. αν
προκύψουν πρώτα) αντίστοιχα. Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων των οχημάτων, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από
λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, τα οχήματα να
αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη κι έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του οχήματος στις πρώτες
προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις.
Θα περιλαμβάνονται το συνολικό κόστος εργασιών κι ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κ.τ.λ.), οι οποίες θα καλύπτουν
τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγυήσεως καλής λειτουργίας.
Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του προμηθευτή στην ευρύτερη περιοχή ένεκα νησιωτικότητος
του δήμου Θήρας.
Τέλος θα πρέπει ν’ αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί τυχόν τακτική συντήρηση του οχήματος (τόπος κι
ενδεικτικό κόστος), στο χρονικό διάστημα όπου θα ισχύει η εγγύηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(100-120)
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Α/Α

1

ΤΙΜΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Κν)
(σν)
ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αντιστρόφως ανάλογα από
120: ≥1ος/2018 έως 100:
Έτος κατασκευής
12
ος
ος
πλαισίου
=1 – 3 /2017)

2

Μέγιστη ιπποδύναμη
οχήματος σε ΗΡ

3

Μέγιστη ταχύτητα

4

Εκπομπές καυσαερίων

5

Διαστάσεις χώρου
φορτώσεως

6

Ωφέλιμος όγκος
φορτώσεως

7

Ωφέλιμο φορτίο με τον
οδηγό

8

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ευθέως ανάλογα από 100:
=70 HP έως 120:≥80 HP
Ευθέως ανάλογα από 100:
=140 km/h έως 120:
≥160 km/h

Ευθέως ανάλογα από 100:
= EURO 6 έως 120: για τη
νεώτερη που ισχύει κατά
την ημερομηνία του
Διαγωνισμού (π.χ. EURO
6b)
Ευθέως ανάλογα από 100:
=3,000 (1,45 m μήκος στο
δάπεδο×1,4 m πλάτος
×1,19 ύψος) έως 120:
≥3.400

6

6

9

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=2,4 m 3 έως 120: ≥3,4 m 3

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=500 kg έως 120: 1.000 kg

6

Χωρίς: 100
1 μονάδα από 101 έως 120
για κάθε επιπλέον μη
απαιτούμενο
χαρακτηριστικό ανήκον στο
όχημα (μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.λπ.) ή τον
κατασκευαστή του και την
υποστήριξη μετά την
πώλησή του (ISO κ.λπ.)
που σαφέστατα συμβάλλει
στην ποιοτική ανωτερότητα
του οχήματος (ως προς τη
λειτουργία, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια και τα
καύσιμα/περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’

7

70

ΣΥΝΟΛΟ
(Κν×σν)
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1

Εγγύηση

ΟΜΑΔΑ B’ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ευθέως ανάλογα από 100:
=4 [2×2×1 έτη για σκουριά
αμαξώματος×χρώμα (βαφή)
×μηχανικά και
ηλεκτρολογικά μέρη
αντίστοιχα] έως 120: ≥8

10

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: 160 km έως 120: ≤8
km απόι τη νήσο Θήρας

2

Εγγύτητα συνεργείου του
αναδόχου για επισκευές
και συντήρηση του
οχήματος
στη νήσο Θήρας

3

Χρόνος υποστηρίξεως σε
ανταλλακτικά σε μήνες

Ευθέως ανάλογα από 100:
=120 μήνες έως 120: ≥180
μήνες

4

Χρόνος παραδόσεως σε
ημέρες

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: = 180 ημέρες έως 120:
≤20 ημέρες

10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’

7

3
30
ΣΥΝΟΛΟ (υ):
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Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο συντελεστής
βαρύτητας και (Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των
προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με μέριμνα της
γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την
ημερομηνία αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή αξιολογήσεως.
Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της
επιτροπής και κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά.
Η σειρά αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη
συνολική βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι:
Προσωρινός μειοδότης είναι ο έχων το μικρότερο λόγο:

Οικονομική προσφορά
Συνολική βαθμολογία (υ): Κν×σν

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο προϊστάμενος τμήματος
Θήρα, 9 Αυγούστου 2019

Αναστασιάδης Γρηγόριος
Μηχανολόγος μηχανικός
Τ.Ε.

Δαρζέντας Κων/νος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ PICK-UP 4Χ4 ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ
CPV 34131000-4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός ημιφορτηγού pick-up 4x4, ανοιχτής καρότσας, διπλοκάμπινου και μικτού
φορτίου έως 3,5 τόνους, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της διευθύνσεως περιβάλλοντος του δήμου Θήρας.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ με Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7132.000 του εγκεκριμένου
οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου Θήρας για το έτος 2019.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία έξοδα δια την εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και την παράδοση
του εν λόγω οχήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θήρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα παραδόσεως, τυχόντα έξοδα εκτελωνισμού, τέλη ταξινομήσεως κι
οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την αγορά του οχήματος και προκύψει.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η δαπάνη υπολογίζεται βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2019 και στο ποσό των 30.000€ (24.193,55€ άνευ
Φ.Π.Α. 24% ήτοι 5.806,45€).
Επίσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην τεχνική περιγραφή παραπάνω.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια Οχημάτων
– Μηχανημάτων δήμου
Θήρας»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
Κ.Α.Ε.:

30.7132.000 (οικονομικού έτους 2019)

Πληροφορίες:
Τηλ.: 2286021295
Φαξ: 2286021295
Email: kinisi@thira.gov.gr

α/α
ομάδας

1

Περιγραφή Υλικού
Μικρό φορτηγό όχημα
4×4, διπλής καμπίνας καινούριο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Τεμάχιο

1

Μονάδας (€)

30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (€)
30.000,00
24.193,55
5.806,45
30.000,00
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τo όχημα θα πρέπει να είναι καινούριο κι αμεταχείριστο, πετρελαιοκίνητο, τετρακίνητο, διπλοκάμπινο, πέντε (5) θέσεων
επιβατών εγκεκριμένων στην άδεια κυκλοφορίας τους, ανοιχτού τύπου (με καρότσα), κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά
φορτίων μεγάλου όγκου, κυβισμού κυλίνδρων τουλάχιστον 2.500 κ.εκ., υπερτροφοδοτούμενο με στροβιλοσυμπιεστή (turbo),
ισχύος τουλάχιστον 130 HP, ροπής τουλάχιστον 300 Nm.
Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις των οχημάτων, θα πρέπει
πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (εφεξής Κ.Ο.Κ.) προκειμένου να εκδοθεί η νόμιμη άδεια
κυκλοφορίας των στην Ελλάδα.
Ο ανάδοχος θ’ αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση, που θα απαιτηθεί
από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Όλα τα εξαρτήματα και τα συστήματά τους θα είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής,εκτός αν υπάρχει επισήμως και
αρμοδίως έγκριση/εξουσιοδότηση/συνεργασία του κατασκευαστού για το αντίθετο.
Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούριο (παραγωγής από 2018 και μετά) κι αμεταχείριστο, καλής φήμης, γνωστού κι
αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει σήμανση CE.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.





















12.
13.
14.

Διπλοκάμπινο, τετράπορτο με 5 θέσεις επιβατών, εγκεκριμένες στην άδεια κυκλοφορίας τους.
Τετρακίνηση.
Κυβισμός μηχανής τουλάχιστον 2.500 κ.εκ. με στροβιλοσυμπιεστή (turbo)
Ιπποδύναμη τουλάχιστον 130 HP.
Ροπή τουλάχιστον 300/1600-2800 Nm/rpm
Κινητήρας πετρελαίου, Euro 6 τουλάχιστον (επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς).
Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικού συμπλέκτη 5 ταχυτήτων τουλάχιστον.
Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
Σύστημα πέδησης υδραυλικό με σύστημα υποβοήθησης, ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (E.B.D.), ABS και
στους 4 τροχούς, με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα.
Ανάρτηση εμπρός ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια. Πίσω ανάρτηση με σούστες και αμορτισέρ διπλής
ενέργειας.
Ελάχιστος εξοπλισμός:
Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού.
Immobilizer.
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες εμπρός.
Ζώνες ασφαλείας πίσω.
Κλιματισμός.
Κεντρικό ασύρματο κλείδωμα.
Εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα.
Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ.
Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες.
Ραδιόφωνο με cd/mp3 player και 4 ηχεία.
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες.
Ελαστικά (εμπρός πίσω και εφεδρικός τροχός ).
Ρεζέρβα με ζάντα και ελαστικό ίδιων διαστάσεων.
Πλήρες πακέτο αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κ.λπ.).
Μπάρα οπίσθιας προστασίας.
Εμπρός & πίσω λασπωτήρες.
Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία.
Πυροσβεστήρα και τρίγωνο.
Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα).
Εγχειρίδιο χρήσεως-συντηρήσεως και κατάλογο ανταλλακτικών.
Επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης.
Ελάχιστο μήκος οχήματος 5,40 m.
Ελάχιστο μεταξόνιο 3,00 m.
Ελάχιστο ύψος οχήματος 1,85 m.

20PROC006943997 2020-06-30
Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Κατάλογος εργαλείων συντηρήσεως που θα συνοδεύει τα οχήματα.
Ο χρόνος παραδόσεως, συντηρήσεως κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το όχημα, η καμπίνα (κουβούκλιο) του θα φέρει στις δύο πλευρές του παράλληλα προς
το έδαφος και στη μέση περίπου του αμαξώματος, απολύτως ευδιάκριτα την ένδειξη ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην
οποία ανήκει (ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ) και λωρίδα κίτρινου χρώματος (βαμμένη και όχι αυτοκόλλητη), πλάτους δέκα (10) εκατοστών
τουλάχιστον.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την οριστική παράδοση του οχήματος, έτοιμου προς χρήση στην κυκλοφορία με κρατικές
πινακίδες κι έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ο δήμος θα παράσχει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο κι εξουσιοδότηση απαιτηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει
για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση.
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθεί επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης εγκρίσεως τύπου του προσφερομένου
για τα καυσαέρια σύμφωνα με την οδηγία ΕU 70/220-2003/76Β/EC. πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του
πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από: ένα (1) φαρμακείο αυτοκινήτου με
πλήρες περιεχόμενο, έναν (1) πυροσβεστήρα, ένα (1) τρίγωνο προειδοποιήσεως βλαβών κι ατυχήματος, έναν (1) φάρο
αποσπώμενο, γρύλλο ανυψώσεως και συναφή εργαλεία κι εξαρτήματα, κλειδιά πρώτης ανάγκης, εγχειρίδιο τεχνικών
χαρακτηριστικών και χρήσεως-χειρισμού του οχήματος, βιβλίο συντηρήσεως και γενικά όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται
από τον Κ.Ο.Κ. και τους αντίστοιχους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. που θα ισχύουν στην Ελλάδα την ημέρα που θα
εκδοθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας.
Γενικά το αυτοκίνητο κατά την οριστική παράδοση, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και έτοιμο από πάσης πλευράς
(έγγραφα, εξαρτήματα, τεχνικές προδιαγραφές, πινακίδες κ.λπ.), απαλλαγμένο από κάθε φόρο και δασμό (εκτός από ασφάλιση)
προς σύννομη χρήση και ασφαλή κυκλοφορία σύμφωνα με:





Τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα την ημέρα εκδόσεως της ισχυούσης κατά την οριστική παράδοση
άδειας κυκλοφορίας του.
Τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσης μελέτης.
Την προσφορά του αναδόχου προμηθευτού του.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ
Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 χρόνια τα οποία ο ανάδοχος θα
προμηθεύει εντός 15 ημερών από την αιτιολογημένη και αναγκαία ζήτησή τους.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση σκουριάς αμαξώματος /
χρώματος (βαφής) / μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών τουλάχιστον δύο (2) / δύο (2) / ενός (1) ετών (ή 100.000 χλμ. αν
προκύψουν πρώτα) αντίστοιχα. Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων των οχημάτων, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από
λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, τα οχήματα να
αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη κι έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του οχήματος στις πρώτες
προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις.
Θα περιλαμβάνονται το συνολικό κόστος εργασιών κι ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κ.τ.λ.), οι οποίες θα καλύπτουν
τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγυήσεως καλής λειτουργίας.
Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του προμηθευτή στην ευρύτερη περιοχή ένεκα νησιωτικότητος
του δήμου Θήρας.
Τέλος θα πρέπει ν’ αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί τυχόν τακτική συντήρηση του οχήματος (τόπος κι
ενδεικτικό κόστος ), στο χρονικό διάστημα όπου θα ισχύει η εγγύηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(100-120)

Α/Α

1

ΤΙΜΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Κν)
(σν)
ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αντιστρόφως ανάλογα από
120: ≥1ος/2018 έως 100:
Έτος κατασκευής
12
ος
ος
πλαισίου
=1 – 3 /2017)

2

Μέγιστη ιπποδύναμη
οχήματος σε ΗΡ

3

Μέγιστη ταχύτητα

4

Εκπομπές καυσαερίων

5

Διαστάσεις χώρου
φορτώσεως

6

Ωφέλιμος όγκος
φορτώσεως

7

Ωφέλιμο φορτίο με τον
οδηγό

8

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ευθέως ανάλογα από 100:
=70 HP έως 120:≥80 HP
Ευθέως ανάλογα από 100:
=140 km/h έως 120:
≥160 km/h

Ευθέως ανάλογα από 100:
= EURO 6 έως 120: για τη
νεώτερη που ισχύει κατά
την ημερομηνία του
Διαγωνισμού (π.χ. EURO
6b)
Ευθέως ανάλογα από 100:
=3,000 (1,45 m μήκος στο
δάπεδο×1,4 m πλάτος
×1,19 ύψος) έως 120:
≥3.400

6

6

9

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=2,4 m 3 έως 120: ≥3,4 m 3

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=500 kg έως 120: 1.000 kg

6

Χωρίς: 100
1 μονάδα από 101 έως 120
για κάθε επιπλέον μη
απαιτούμενο
χαρακτηριστικό ανήκον στο
όχημα (μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.λπ.) ή τον
κατασκευαστή του και την
υποστήριξη μετά την
πώλησή του (ISO κ.λπ.)
που σαφέστατα συμβάλλει
στην ποιοτική ανωτερότητα
του οχήματος (ως προς τη
λειτουργία, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια και τα
καύσιμα/περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’

7

70

ΣΥΝΟΛΟ
(Κν×σν)
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1

Εγγύηση

ΟΜΑΔΑ B’ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ευθέως ανάλογα από 100:
=4 [2×2×1 έτη για σκουριά
αμαξώματος×χρώμα (βαφή)
×μηχανικά και
ηλεκτρολογικά μέρη
αντίστοιχα] έως 120: ≥8

10

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: 160 km έως 120: ≤8
km από τη νήσο Θήρας

2

Εγγύτητα συνεργείου του
αναδόχου για επισκευές
και συντήρηση του
οχήματος
στη νήσο Θήρα

3

Χρόνος υποστηρίξεως σε
ανταλλακτικά σε μήνες

Ευθέως ανάλογα από 100:
=120 μήνες έως 120: ≥180
μήνες

4

Χρόνος παραδόσεως σε
ημέρες

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: = 180 ημέρες έως 120:
≤20 ημέρες

10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’

7

3
30
ΣΥΝΟΛΟ (υ):
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Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο συντελεστής
βαρύτητας και (Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι
των τεχνικών προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
των προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με μέριμνα
της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την
ημερομηνία αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή αξιολογήσεως.
Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της
επιτροπής και κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά.
Η σειρά αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη
συνολική βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι:
Προσωρινός μειοδότης είναι ο έχων το μικρότερο λόγο:

Οικονομική προσφορά
Συνολική βαθμολογία (υ): Κν×σν

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο προϊστάμενος τμήματος
Θήρα, 9 Αυγούστου 2019

Αναστασιάδης Γρηγόριος
Μηχανολόγος μηχανικός
Τ.Ε.

Δαρζέντας Κων/νος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ PICK-UP 4Χ4 ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΟΥΣ
CPV 34131000-4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

20PROC006943997 2020-06-30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός ημιφορτηγού pick-up 4x4, ανοιχτής καρότσας, διπλοκάμπινου και μικτού
φορτίου έως 3,5 τόνους, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της διευθύνσεως περιβάλλοντος του δήμου Θήρας.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.000€ με Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.7132.000 του εγκεκριμένου
οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου Θήρας για το έτος 2019.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία έξοδα δια την εκτέλεση της προμήθειας, καθώς και την παράδοση
του εν λόγω οχήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Θήρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα παραδόσεως, τυχόντα έξοδα εκτελωνισμού, τέλη ταξινομήσεως κι
οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την αγορά του οχήματος και προκύψει.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η δαπάνη υπολογίζεται βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2019 και στο ποσό των 30.000€ (24.193,55€ άνευ
Φ.Π.Α. 24% ήτοι 5.806,45€).
Επίσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην τεχνική περιγραφή παραπάνω.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«Προμήθεια Οχημάτων
– Μηχανημάτων δήμου
Θήρας»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 € με Φ.Π.Α.
Κ.Α.Ε.:

30.7132.000 (οικονομικού έτους 2019)

Πληροφορίες:
Τηλ.: 2286021295
Φαξ: 2286021295
Email: kinisi@thira.gov.gr

α/α
ομάδας

1

Περιγραφή Υλικού
Μικρό φορτηγό όχημα
4×4, διπλής καμπίνας καινούριο

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή

Τεμάχιο

1

Μονάδας (€)

30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α. (24%)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο (€)
30.000,00
24.193,55
5.806,45
30.000,00
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τo όχημα θα πρέπει να είναι καινούριο κι αμεταχείριστο, πετρελαιοκίνητο, τετρακίνητο, διπλοκάμπινο, πέντε (5) θέσεων
επιβατών εγκεκριμένων στην άδεια κυκλοφορίας τους, ανοιχτού τύπου (με καρότσα), κατάλληλα για την ασφαλή μεταφορά
φορτίων μεγάλου όγκου, κυβισμού κυλίνδρων τουλάχιστον 2.500 κ.εκ., υπερτροφοδοτούμενο με στροβιλοσυμπιεστή (turbo),
ισχύος τουλάχιστον 130 HP, ροπής τουλάχιστον 300 Nm.
Οι διαστάσεις γενικά, τα βάρη κατ' άξονα, τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία και οι αποδόσεις των οχημάτων, θα πρέπει
πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (εφεξής Κ.Ο.Κ.) προκειμένου να εκδοθεί η νόμιμη άδεια
κυκλοφορίας των στην Ελλάδα.
Ο ανάδοχος θ’ αναλάβει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση, που θα απαιτηθεί
από τον έλεγχο κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
Όλα τα εξαρτήματα και τα συστήματά τους θα είναι τα γνήσια του εργοστασίου κατασκευής,εκτός αν υπάρχει επισήμως και
αρμοδίως έγκριση/εξουσιοδότηση/συνεργασία του κατασκευαστού για το αντίθετο.
Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούριο (παραγωγής από 2018 και μετά) κι αμεταχείριστο, καλής φήμης, γνωστού κι
αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευασμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε., ενώ θα φέρει σήμανση CE.
Θα πρέπει επίσης να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.





















12.
13.
14.

Διπλοκάμπινο, τετράπορτο με 5 θέσεις επιβατών, εγκεκριμένες στην άδεια κυκλοφορίας τους.
Τετρακίνηση.
Κυβισμός μηχανής τουλάχιστον 2.500 κ.εκ. με στροβιλοσυμπιεστή (turbo)
Ιπποδύναμη τουλάχιστον 130 HP.
Ροπή τουλάχιστον 300/1600-2800 Nm/rpm
Κινητήρας πετρελαίου, Euro 6 τουλάχιστον (επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς).
Κιβώτιο ταχυτήτων μηχανικού συμπλέκτη 5 ταχυτήτων τουλάχιστον.
Υδραυλικό τιμόνι, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος.
Σύστημα πέδησης υδραυλικό με σύστημα υποβοήθησης, ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (E.B.D.), ABS και
στους 4 τροχούς, με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα.
Ανάρτηση εμπρός ανεξάρτητη με διπλά ψαλίδια. Πίσω ανάρτηση με σούστες και αμορτισέρ διπλής
ενέργειας.
Ελάχιστος εξοπλισμός:
Αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού.
Immobilizer.
Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες εμπρός.
Ζώνες ασφαλείας πίσω.
Κλιματισμός.
Κεντρικό ασύρματο κλείδωμα.
Εμπρός - πίσω ηλεκτρικά παράθυρα.
Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ.
Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες.
Ραδιόφωνο με cd/mp3 player και 4 ηχεία.
Εμπρός υαλοκαθαριστήρες.
Ελαστικά (εμπρός πίσω και εφεδρικός τροχός ).
Ρεζέρβα με ζάντα και ελαστικό ίδιων διαστάσεων.
Πλήρες πακέτο αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κ.λπ.).
Μπάρα οπίσθιας προστασίας.
Εμπρός & πίσω λασπωτήρες.
Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία.
Πυροσβεστήρα και τρίγωνο.
Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα).
Εγχειρίδιο χρήσεως-συντηρήσεως και κατάλογο ανταλλακτικών.
Επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης.
Ελάχιστο μήκος οχήματος 5,40 m.
Ελάχιστο μεταξόνιο 3,00 m.
Ελάχιστο ύψος οχήματος 1,85 m.
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Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Κατάλογος εργαλείων συντηρήσεως που θα συνοδεύει τα οχήματα.
Ο χρόνος παραδόσεως, συντηρήσεως κ.λ.π. πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το όχημα, η καμπίνα (κουβούκλιο) του θα φέρει στις δύο πλευρές του παράλληλα προς
το έδαφος και στη μέση περίπου του αμαξώματος, απολύτως ευδιάκριτα την ένδειξη ολόκληρου του τίτλου της υπηρεσίας στην
οποία ανήκει (ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ) και λωρίδα κίτρινου χρώματος (βαμμένη και όχι αυτοκόλλητη), πλάτους δέκα (10) εκατοστών
τουλάχιστον.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει για την οριστική παράδοση του οχήματος, έτοιμου προς χρήση στην κυκλοφορία με κρατικές
πινακίδες κι έγκριση τύπου στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το σύνολο των γραφειοκρατικών διαδικασιών.
Ο δήμος θα παράσχει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο κι εξουσιοδότηση απαιτηθεί. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να φροντίσει
για τον εξοπλισμό του οχήματος με την προβλεπόμενη από το νόμο σήμανση.
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυναφθεί επικυρωμένο αντίγραφο της επίσημης εγκρίσεως τύπου του προσφερομένου
για τα καυσαέρια σύμφωνα με την οδηγία ΕU 70/220-2003/76Β/EC. πλαισίου από όπου θα προκύπτει ρητά η συμμόρφωση του
πλαισίου με τις προδιαγραφές EURO.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από: ένα (1) φαρμακείο αυτοκινήτου με
πλήρες περιεχόμενο, έναν (1) πυροσβεστήρα, ένα (1) τρίγωνο προειδοποιήσεως βλαβών κι ατυχήματος, έναν (1) φάρο
αποσπώμενο, γρύλλο ανυψώσεως και συναφή εργαλεία κι εξαρτήματα, κλειδιά πρώτης ανάγκης, εγχειρίδιο τεχνικών
χαρακτηριστικών και χρήσεως-χειρισμού του οχήματος, βιβλίο συντηρήσεως και γενικά όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται
από τον Κ.Ο.Κ. και τους αντίστοιχους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς. που θα ισχύουν στην Ελλάδα την ημέρα που θα
εκδοθεί η σχετική άδεια κυκλοφορίας.
Γενικά το αυτοκίνητο κατά την οριστική παράδοση, θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και έτοιμο από πάσης πλευράς
(έγγραφα, εξαρτήματα, τεχνικές προδιαγραφές, πινακίδες κ.λπ.), απαλλαγμένο από κάθε φόρο και δασμό (εκτός από ασφάλιση)
προς σύννομη χρήση και ασφαλή κυκλοφορία σύμφωνα με:





Τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα την ημέρα εκδόσεως της ισχυούσης κατά την οριστική παράδοση
άδειας κυκλοφορίας του.
Τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσης μελέτης.
Την προσφορά του αναδόχου προμηθευτού του.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΕΓΓΥΗΣΗ
Το αυτοκίνητο θα πρέπει να διαθέτει διαρκή παρακαταθήκη ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 χρόνια τα οποία ο ανάδοχος θα
προμηθεύει εντός 15 ημερών από την αιτιολογημένη και αναγκαία ζήτησή τους.
Προκειμένου να παραληφθεί οριστικά το αυτοκίνητο, αυτό θα συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση σκουριάς αμαξώματος /
χρώματος (βαφής) / μηχανικών και ηλεκτρολογικών μερών τουλάχιστον δύο (2) / δύο (2) / ενός (1) ετών (ή 100.000 χλμ. αν
προκύψουν πρώτα) αντίστοιχα. Επιθυμητό είναι στη διάρκεια της εγγύησης ο ανάδοχος να αναλαμβάνει χωρίς καμία επιπλέον
επιβάρυνση την αντικατάσταση ή επισκευή εξαρτημάτων των οχημάτων, για κάθε βλάβη ή φθορά που δεν προέρχεται από
λάθος χειρισμό του προσωπικού ή από αντικανονική συντήρηση.
Σε περίπτωση ολικής ή μη επισκευάσιμης βλάβης μη προερχόμενης από κακή χρήση ή λόγω ατυχήματος, τα οχήματα να
αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη κι έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση του οχήματος στις πρώτες
προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις.
Θα περιλαμβάνονται το συνολικό κόστος εργασιών κι ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κ.τ.λ.), οι οποίες θα καλύπτουν
τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγυήσεως καλής λειτουργίας.
Επίσης θα πρέπει να δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του προμηθευτή στην ευρύτερη περιοχή ένεκα νησιωτικότητος
του δήμου Θήρας.
Τέλος θα πρέπει ν’ αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί τυχόν τακτική συντήρηση του οχήματος (τόπος κι
ενδεικτικό κόστος ), στο χρονικό διάστημα όπου θα ισχύει η εγγύηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, είναι τα ακόλουθα:
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(100-120)

Α/Α

1

ΤΙΜΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ %
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Κν)
(σν)
ΟΜΑΔΑ Α’ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Αντιστρόφως ανάλογα από
120: ≥1ος/2018 έως 100:
Έτος κατασκευής
12
ος
ος
πλαισίου
=1 – 3 /2017)

2

Μέγιστη ιπποδύναμη
οχήματος σε ΗΡ

3

Μέγιστη ταχύτητα

4

Εκπομπές καυσαερίων

5

Διαστάσεις χώρου
φορτώσεως

6

Ωφέλιμος όγκος
φορτώσεως

7

Ωφέλιμο φορτίο με τον
οδηγό

8

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Προαιρετικός εξοπλισμός

Ευθέως ανάλογα από 100:
=70 HP έως 120:≥80 HP
Ευθέως ανάλογα από 100:
=140 km/h έως 120:
≥160 km/h

Ευθέως ανάλογα από 100:
= EURO 6 έως 120: για τη
νεώτερη που ισχύει κατά
την ημερομηνία του
Διαγωνισμού (π.χ. EURO
6b)
Ευθέως ανάλογα από 100:
=3,000 (1,45 m μήκος στο
δάπεδο×1,4 m πλάτος
×1,19 ύψος) έως 120:
≥3.400

6

6

9

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=2,4 m 3 έως 120: ≥3,4 m 3

12

Ευθέως ανάλογα από 100:
=500 kg έως 120: 1.000 kg

6

Χωρίς: 100
1 μονάδα από 101 έως 120
για κάθε επιπλέον μη
απαιτούμενο
χαρακτηριστικό ανήκον στο
όχημα (μη διακοσμητικά
αξεσουάρ κ.λπ.) ή τον
κατασκευαστή του και την
υποστήριξη μετά την
πώλησή του (ISO κ.λπ.)
που σαφέστατα συμβάλλει
στην ποιοτική ανωτερότητα
του οχήματος (ως προς τη
λειτουργία, τις επιδόσεις,
την ασφάλεια και τα
καύσιμα/περιβάλλον)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’

7

70

ΣΥΝΟΛΟ
(Κν×σν)
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1

Εγγύηση

ΟΜΑΔΑ B’ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ευθέως ανάλογα από 100:
=4 [2×2×1 έτη για σκουριά
αμαξώματος×χρώμα (βαφή)
×μηχανικά και
ηλεκτρολογικά μέρη
αντίστοιχα] έως 120: ≥8

10

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: 160 km έως 120: ≤8
km από τη νήσο Θήρας

2

Εγγύτητα συνεργείου του
αναδόχου για επισκευές
και συντήρηση του
οχήματος
στη νήσο Θήρα

3

Χρόνος υποστηρίξεως σε
ανταλλακτικά σε μήνες

Ευθέως ανάλογα από 100:
=120 μήνες έως 120: ≥180
μήνες

4

Χρόνος παραδόσεως σε
ημέρες

Αντιστρόφως ανάλογα από
100: = 180 ημέρες έως 120:
≤20 ημέρες

10

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’

7

3
30
ΣΥΝΟΛΟ (υ):
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Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο υ = σ1×Κ1+σ2×Κ2+…+σν×Κν, όπου (σν) είναι ο συντελεστής
βαρύτητας και (Κν) ο βαθμός κάθε κριτηρίου.
Το σύνολο της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου είναι 100 για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι
των τεχνικών προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η βαθμολογία αυξάνεται αναλογικά μέχρι τους 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις
των προδιαγραφών της προκηρύξεως.
Η επιτροπή κατατάσσει σε πίνακα της προσφορές με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των βαθμολογιών (υ).
Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και με μέριμνα
της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους το πρακτικό της μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι των οποίων οι προσφορές προκρίθηκαν ενημερώνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ σχετικά με την
ημερομηνία αποσφραγίσεως των οικονομικών προσφορών.
Οι ηλεκτρονικοί υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η επιτροπή αξιολογήσεως.
Οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Μετά το άνοιγμα συντάσσεται πρακτικό οικονομικών προσφορών το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της
επιτροπής και κατατάσσει σε πίνακα τις πλέον συμφέρουσες προσφορές με φθίνουσα σειρά.
Η σειρά αυτή θα πρέπει να συμπίπτει και με την σειρά που δίνεται και από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο υποψήφιος ανάδοχος με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, η οποία είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη
συνολική βαθμολογία της προσφοράς, ήτοι:
Προσωρινός μειοδότης είναι ο έχων το μικρότερο λόγο:

Οικονομική προσφορά
Συνολική βαθμολογία (υ): Κν×σν

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο προϊστάμενος τμήματος
Θήρα, 9 Αυγούστου 2019

Αναστασιάδης Γρηγόριος
Μηχανολόγος μηχανικός
Τ.Ε.

Δαρζέντας Κων/νος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα

CPV 43262100-8

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α) Τεχνική έκθεση

Β) Ενδεικτικό τιμολόγιο

Γ) Συγγραφή υποχρεώσεων
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Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της διευθύνσεως περιβάλλοντος του δήμου
Θήρας.
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80.000€ με Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον κωδικό
Κ.Α. 35.7132.000 του εγκεκριμένου οικονομικού προϋπολογισμού του δήμου Θήρας
για το έτος 2019.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα αναγκαία έξοδα δια την εκτέλεση
της προμήθειας, καθώς και την παράδοση του εν λόγω οχήματος στις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου Θήρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα έξοδα μεταφοράς, τα έξοδα παραδόσεως, τυχόντα
έξοδα εκτελωνισμού, τέλη ταξινομήσεως κι οτιδήποτε άλλο συνδέεται με την αγορά
του οχήματος και προκύψει.

Θήρα,

Ο συντάξας

18 / 07 /2019

Ο προϊστάμενος διευθύνσεως
περιβάλλοντος

Αναστασιάδης Γ. Γρηγόριος
Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.

Δαρζέντας Κωνσταντίνος
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Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Η δαπάνη υπολογίζεται βάσει του οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2019 και
στο ποσό των 65.516,13€, άνευ Φ.Π.Α. 24% ήτοι 15.483,87€.
Επίσης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και στην τεχνική περιγραφή παραπάνω.

Θήρα, 18 / 07 /2019

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος διευθύνσεως
περιβάλλοντος

Αναστασιάδης Γ. Γρηγόριος
Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.

Δαρζέντας Κωνσταντίνος
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Γ) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1) Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται των διατάξεων κάτωθι:
-

-

-

Τις διατάξεις του ν4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) πε΄ρι δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
Το άρθρο 118 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016).
Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/05-08-2016) ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες’’.
Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) ‘’Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοικήσεως και της αποκεντρωμένης διοικήσεως – πρόγραμμα
Καλλικράτης’’ και ειδικότερα τα άρθρα 65 και 72 του ιδίου νόμου.
Το εδάφιο 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 209 του ν.3463/2006 του
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.
Το ν.4250/2014 ‘’Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις
νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα- τροποποίηση
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις’’ (Α’ 74) και
ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
Το ν.4129/2013 (Α’52) ‘’Κύρωση του κώδικα νόμων για το ελεγκτικό
συνέδριο’’.
Το ν.4013/2011 (Α’ 204) ‘’Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων
συμβάσεων και κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων’’.
Το ν.3861/2010 (Α’ 112) ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες
διατάξεις’’.

2) Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α)Το τιμολόγιο μελέτης
β) Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Η τεχνική περιγραφή-μελέτη
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3) Τόπος και χρόνος παραδόσεως
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδώσει το όχημα εντός ενενήντα (90)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως.
Η παραλαβή θα γίνει από την οικεία επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016.
Το μηχάνημα θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας, έτοιμο προς
λειτουργία φέρον τρίγωνο βραδυπορείας, φαρμακείο, πυροσβεστήρα
(τοποθετημένο σε προβλεπόμενη βάση) και περιστρεφόμενο φάρο οροφής.
Μαζί με το μηχάνημα θα παραδοθούν η γενική έγκριση τύπου από την Δ13 του
ΥΠΟΜΕΔΙ, καθώς και πρωτότυπο έγγραφο EC Declaration of Conformity
(πιστοποιητικό συμμορφώσεως ευρωπαϊκής ενώσεως) σχετικά με την ασφάλεια και
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα για το προσφερόμενο μοντέλο και το
συγκεκριμένο πλαίσιο φορτωτή εκσκαφέα.

4) Γενικές τεχνικές προδιαγραφές
Ο προς προμήθεια εκσκαφέας-φορτωτής θα πρέπει να είναι ελαστικοφόρος και να
έχει μόνιμα τοποθετημένους έναν μηχανισμό φορτώσεως στο εμπρόσθιο μέρος κι
έναν μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος.
Το προς προμήθεια μηχάνημα έργου θα είναι οπωσδήποτε καινούριο, πρώτης
χρήσεως κι έτους κατασκευής το οποίο θα είναι επί ποινή αποκλεισμού και κατ’
ελάχιστο ίσο με το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού ή μεταγενέστερο.
Το πλαίσιο θα είναι (επί ποινή αποκλεισμού) μονοκόμματο κι ενιαίο,
χωματουργικού τύπου και θα φέρει μόνιμα έναν μηχανισμό φορτώσεως στο
εμπρόσθιο μέρος κι έναν μηχανισμό εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος.
Θα φέρει επιπλέον ισχυρούς βραχίονες στηρίξεως υδραυλικής λειτουργίας.
Ακόμα θα πρέπει είναι ευρέως φημισμένο τόσο εθνικώς, όσο και διεθνώς και
γνωστής-επώνυμης προελεύσεως κατασκευαστού.
Η προσφερόμενη έκδοση θα πρέπει να κυκλοφορεί στη χώρα μας ήδη σε
ικανοποιητικό αριθμό (πωληθέντων).
Τέλος, θα γίνονται αποδεκτές οι προσφορές εκείνες οι οποίες θα αποκλίνουν από τα
παρακάτω προδιαγραφόμενα εκτός όσων αναφέρονται ως ‘’απαράβατοι όροι’’.
Οι λοιπές αποκλίσεις θα βαθμολογηθούν αναλόγως, υπέρ ή μείον του 100%.
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Όπου παρακάτω θ’ αναφέρεται η λέξη ‘’περίπου’’, θα γίνεται αποδεκτή και
αρνητική απόκλιση της τάξεως μέχρι και 5%, καθώς βέβαια κι οποιαδήποτε θετική
απόκλιση.
Οι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλλουν πλήρως συμπληρωμένο το συνημμένο
ερωτηματολόγιο.
Σε αντίθετη περίπτωση, η προσφορά δε θα θεωρείται πλήρης κι έγκυρη και θ’
απορρίπτεται.

5) Τεχνικές προδιαγραφές κινητήρος
Ο κινητήρας επιβάλλεται να είναι: πετρελαιοκινητήρας, τετρακύλινδρος, νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας euro 4/Tier 4B ή μεταγενέστερο,
υπερτροφοδοτούμενος (turbo), με σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου κοινού αυλού
(common rail), μέγιστης ιπποδυνάμεως μεγαλυτέρας των 110hp και ροπή στρέψεως
τουλάχιστον 450Nm στις 1.400rpm.
Η αποδιδόμενη ισχύς να παράγεται απ’ τον χαμηλότερο το δυνατόν κυλινδρισμό κι
όχι μεγαλύτερο των 4.000 κυβικών εκατοστών (όρος απαράβατος).
Θα εκτιμηθούν η μεγαλύτερη ιπποδύναμη και ροπή στρέψεως αποδιδόμενες στον
χαμηλότερο αριθμό στροφών του κινητήρα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κι
επιτευχθεί χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μικρότερη καταπόνηση του
κινητήρα, αθορυβέστερη λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αυτού.
Συνοδευτικά με την προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί το επίσημο διάγραμμα του
εργοστασιακού κατασκευαστού του κινητήρος με τις καμπύλες ισχύος και ροπής
βάσει ISO 14396 (όρος απαράβατος), καθώς και τα υπόλοιπα τεχνικά
χαρακτηριστικά και όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συμφωνούν ή/και να
συνάδουν με τα αντίστοιχα της προσφοράς του προμηθευτού, ειδάλλως η
προσφορά του προμηθευτού θ’ απορρίπτεται ως παραπλανητική κι αναληθής.
Επίσης το φίλτρο αέρος θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου κυκλωνικό, να υπάρχει
πρόφιλτρο, καθώς σχετικά με αυτά να υπάρχει προειδοποιητική λυχνία στον πίνακα
οργάνων του μηχανήματος για την κατάσταση του φίλτρου αέρος.
Τέλος, η δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να είναι πλαστική και να διαθέτει μεταλλική
θωράκιση για μεγαλύτερη ασφάλεια από ενδεχόμενα χτυπήματα, καθώς και να
είναι μεγάλης χωρητικότητος έτσι ώστε να εξασφαλίζει στο μηχάνημα αυτονομία
μίας (1) ημέρας.
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6)Μετάδοση κινήσεως
Η κίνηση θα μεταδίδεται και στους τέσσερεις τροχούς (ύπαρξη διαφορικών και
στους δύο άξονες) μέσω ενός υδραυλικού μετατροπέα ροπής μεγάλης διαμέτρου
και κιβωτίου ταχυτήτων, το οποίο θα προσφέρει τουλάχιστον τέσσερεις (4)
ταχύτητες εμπρός και τέσσερεις (4) πίσω, μάλιστα όλες συγχρονισμένες.
Η αναστροφή της κινήσεως εμπρός-πίσω θα πραγματοποιείται αβίαστα εν κινήσει
με ηλεκτροϋδραυλικά ελεγχόμενο χειριστήριο (αυτόματη ρεβέρσα) στ’ αριστερά
του τιμονιού ή σε άλλη ευπρόσιτη θέση.
Η μετάδοση κινήσεως στον εμπρόσθιο άξονα θα πρέπει να δύναται να εμπλέκεται
κι αποσυμπλέκεται εν κινήσει.
Ακόμη ο εμπρόσθιος άξονας θα πρέπει να είναι ταλαντούμενος και θα πρέπει να
έχει τη μεγαλύτερη γωνία ταλαντώσεως έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη
δυνατή επαφή με το έδαφος και κατ’ επέκταση η καλύτερη δυνατή πρόσφυση και η
μέγιστη ευστάθειά του.
Το διαφορικό όπισθεν θα πρέπει να μπορεί να εμπλέκεται και να «κλειδώνει» 100%
εν κινήσει με ηλεκτρονικό τρόπο (όρος απαράβατος).
Επίσης λόγω του ότι το μηχάνημα θα χρειάζεται να πραγματοποιεί πορείες, η
μέγιστη ταχύτητά του θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 40χλμ/ώρα και για το λόγο
τούτο θα εκτιμηθεί και βαθμολογηθεί ιδιαιτέρως η μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.
Εν κατακλείδι, το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει σύστημα ομαλής πορείας (SRS).

7) Σύστημα πεδήσεως
Το μηχάνημα έργου-όχημα θα πρέπει να διαθέτει υδραυλικά δισκόφρενα
πολλαπλών δίσκων σε λουτρό λαδιού στους οπίσθιους τροχούς.
Η επιφάνεια τριβής των φρένων θα είναι η μέγιστη δυνατή και η λειτουργία του
συστήματος πεδήσεως να πραγματοποιείται επικουρικά με υδραυλική υποβοήθηση
από το κιβώτιο ταχυτήτων εν αντιθέσει με το παλαιότερο σύστημα υγρών φρένων.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητη πέδηση στους αριστερούς ή δεξιούς πίσω
τροχούς, ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη ακτίνα στροφής.
Το σύστημα πεδήσεως όμως θα επενεργεί κατ’ επιλογή και στους τέσσερεις τροχούς
γι’ αποτελεσματικό φρενάρισμα του μηχανήματος σε κάθε περίπτωση.
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Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει και μηχανικό φρένο σταθμεύσεως, το οποίο για
λόγους ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο τόσο από το κύριο σύστημα
πεδήσεως, όσο κι εκτός του κιβωτίου ταχυτήτων.
Η πέδηση θα πρέπει να ικανοποιεί την προδιαγραφή ISO 3450:1996 ή
μεταγενέστερη αυτής.

8) Σύστημα κυλίσεως
Όλοι οι τροχοί του μηχανήματος θα πρέπει να φέρουν πνευστά ελαστικά, βαρέως
τύπου και τρακτερωτά.
Τα ελαστικά θα πρέπει να συμφωνούν με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίεςδιατάξεις κατάλληλων διαστάσεων, οι οποίες θα δηλώνονται στην προσφορά του
προμηθευτού.
Θα πρέπει να υπάρχει προστατευτικό έλασμα στις ζάντες για την προστασία των
βαλβίδων πληρώσεως αέρος.

9) Σύστημα διευθύνσεως
Το σύστημα διευθύνσεως θα πρέπει να είναι υδραυλικής επενεργείας και θα
τροφοδοτείται από το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος με σύστημα
προτεραιότητος και να επενεργεί στους τροχούς του εμπρόσθιου άξονος.
Απαραίτητα κι επί ποινή αποκλεισμού, τα υδραυλικά έμβολα διευθύνσεως θα
βρίσκονται στο πίσω μέρος του εμπρόσθιου άξονος για λόγους ασφαλείας και
περισσότερη προστασία έναντι τυχουσών προσκρούσεων με αντικείμενα κατά την
εκτέλεση εργασιών φορτώσεως.
Το μηχάνημα θα φέρει σύστημα ασφαλείας για τη διεύθυνση αυτού σε περίπτωση
παύσεως λειτουργίας του κινητήρος ή σε περίπτωση απώλειας υδραυλικής
πιέσεως.

10) Πλαίσιο μηχανήματος έργου
Τα πλαίσιο θα πρέπει να είναι μονοκόμματο, συγκολλημένο, βαρέως τύπου
(χωματουργικού μηχανήματος) και με ενσωματωμένο πλαίσιο σταθεροποιητώνβραχιόνων στηρίξεως, για τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτεται κάποιο σχέδιο ή
φωτογραφία.
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11) Υδραυλικό σύστημα
Το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος τροφοδοτείται με λιπαντικό από μία ή
δύο αντλίες.
Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει να είναι κλειστού κυκλώματος (closed circuit),
ώστε να είναι δυνατός ο ταυτόχρονος χειρισμός δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών
κινήσεων και τρόπον τινά να μπορεί ο χειριστής φέρ’ ειπείν να κατεβάζει τη μπούμα
και ταυτόχρονα ν’ αναστρέφει τον κάδο.
Το υδραυλικό σύστημα θα πρέπει επίσης να διαθέτει βαλβίδα αισθήσεως του
φορτίου (load sensing valve).
Η παροχή λιπαντικού του υδραυλικού συστήματος θα είναι τουλάχιστον 150
λίτρα/λεπτό, ενώ η πίεση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 220 bar για εξοικονόμηση
και τη μικρότερη καταπόνηση του υδραυλικού συστήματος.
Ακόμα θα ήταν επιθυμητό όλοι οι υδραυλικοί σύνδεσμοι:
-

να φέρουν στεγανοποιητικούς δακτυλίους (O-ring)
να υπάρχει κεντρικό σημείο όπου θα συγκεντρώνονται οι παροχές για τη
λήψη μετρήσεων πιέσεων
οι σωληνώσεις να συνδέονται πάνω στους υδραυλικούς κυλίνδρους μέσω
υδραυλικών συνδέσμων κι όχι με συγκόλληση (για ευκολότερη επισκευή).

12) Σύστημα φορτώσεως
Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν κάδο πολλαπλών χρήσεων
(σπαστός), βαρέως τύπου, με νύχια και χωρητικότητος τουλάχιστον 1 m3 .
Οι βραχίονες θα πρέπει να είναι απαραίτητα κι επί ποινή αποκλεισμού κάθετοι στον
κάδο φορτώσεως και θα λειτουργούν με υδραυλικούς κυλίνδρους, δύο για την
ανατροπή του κάδου και δύο απαραίτητα για την ανύψωσή του, οι οποίοι θα
εξασφαλίζουν γρήγορη ανταπόκριση, θα βελτιώνουν τον κύκλο εργασίας και θα
διαμοιράζονται μαζί με τους βραχίονες το βάρος ανατροπής του κάδου.
Το ύψος του πείρου του κάδου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3,4 μέτρα.
Επίσης θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με:
-

Υδρομηχανικό σύστημα, το οποίο θα διατηρεί τον κάδο σε οριζόντια θέση
κατά την ανύψωση
Μηχανισμό, ο οποίος μετά την ανατροπή να επαναφέρει αυτόματα τον κάδο
σε θέση εκσκαφής
Σύστημα πλεύσεως του κάδου (float)
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Η δύναμη διεισδύσεως-εκσκαφής του συστήματος φορτώσεως θα πρέπει να είναι η
μέγιστη δυνατή και τουλάχιστον 6 τόνους, ενώ η μέγιστη ανυψωτική του ικανότητα
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,7 τόνους.
Το βάθος εκσκαφής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 χιλιοστά (μετρημένο σε
οριζόντια θέση).
Στο εμπρόσθιο μέρος του μηχανήματος θα πρέπει να υπάρχει υδραυλική
εγκατάσταση μαζί με χειριστήριο προοδευτικής λειτουργίας, προκειμένου να
δύνανται να λειτουργήσουν διάφορες εξαρτήσεις εργασίας, π.χ. σκούπα, ειδικοί
κάδοι, λαβίδες, εκχιονιστική λεπίδα κ.ά..
Ο χειρισμός του συστήματος φορτώσεως αλλά κι όλων των παραπάνω εργασιών (
ακόμη και με πρόσθετα διαφορετικά μελλοντικά εξαρτήματα), θα πρέπει να
πραγματοποιείται από ένα μόνο χειριστήριο τύπου Joystick.

13) Σύστημα εκσκαφής
Ο μηχανισμός εκσκαφής θα πρέπει να είναι τηλεσκοπικός, πλευρικής μετατοπίσεως,
να συνοδεύεται από κάδο εκσκαφής πλάτους εξήντα (60) εκατοστών, με νύχια,
αντίστοιχης χωρητικότητος και μηχανικό ταχυσύνδεσμο.
Η μπούμα θ’ αναδιπλώνεται στο πίσω μέρος μέρος του μηχανήματος και θ’
ασφαλίζει από τη θέση του χειριστή, εντός των νόμιμων επιτρεπτών ορίων στα 2,5
μέτρα.
Η δύναμη εκσκαφής του κάδου θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή, τουλάχιστον
5,5 τόνους, καθώς επίσης κι η δύναμη εκσκαφής του μπαστουνιού (με συμπτυγμένη
τη μπούμα) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 τόνους.
Θα πρέπει να αποδοθούν τ’ αντίστοιχα μεγέθη.
Η μπούμα θα πρέπει να είναι τηλεσκοπική και να έχει τη δυνατότητα περιστροφής
κατά 1800, καθώς και τη δυνατότητα ολισθήσεως δεξιά κι αριστερά κατά ένα (1)
μέτρο τουλάχιστον.
Το βάθος εκσκαφής μετρούμενο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4,4 μέτρα με
συμπτυγμένη τη μπούμα και τουλάχιστον 5,4 μέτρα με αναπτυγμένο το
τηλεσκοπικό της μέρος.
Το μηχάνημα θα πρέπει να φέρει εργοστασιακή πλήρη υδραυλική εγκατάσταση με
χειριστήριο για την άμεση λειτουργία υδραυλικής σφύρας.
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Θα πρέπει επίσης κατά τη λειτουργία της υδραυλικής σφύρας να γίνονται κι
επιπλέον διορθωτικές κινήσεις της μπούμας.
Επιπρόσθετα, στο μηχάνημα θα πρέπει να μπορούν να προσαρμοσθούν όλες οι
συνήθεις εξαρτήσεις εργασίας, όπως υδραυλική βραχοσφύρα επί της μπούμας,
ασφαλτοκόπτης, δονητική πλάκα, ειδικοί κάδοι κι αρίδες κ.ά..

14) Πέδιλα σταθεροποιήσεως
Τα πέδιλα σταθεροποιήσεως θα πρέπει να είναι κατακόρυφα, με ανεξάρτητη
υδραυλική κίνηση, όπου η βάση των οποίων θα είναι ενσωματωμένη στο κυρίως
πλαίσιο του μηχανήματος.
Θα πρέπει επίσης να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες (lock valves), οι οποίες θα
συγκρατούν το μηχάνημα στη θέση του σε περίπτωση θραύσεως των υδραυλικών
σωληνώσεων.
Τα πέδιλα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μηχανισμό εύκολης ρυθμίσεως του
διακένου μεταξύ των βραχιόνων στηρίξεώς των και του κελύφους τους, χωρίς αυτό
να σημαίνει απαραίτητα την αφαίρεση των βραχιόνων στηρίξεως.

15) Θάλαμος χειρισμού
Ο θάλαμος χειρισμού θα πρέπει να είναι ασφαλείας τύπου ROPS/FOPS,
κατασκευασμένος από υψηλής αντοχής λεπτά χαλύβδινα στοιχεία, έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται μεγάλη αντοχή και στιβαρότητα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχει
καλή ορατότητα.
Θα πρέπει να φέρει δύο (2) θύρες και τέσσερα (4) μεγάλα ανοιγόμενα παράθυρα,
τα οποία θα πρέπει παντελώς ν’ ασφαλίζουν σε ανοιχτή θέση.
Επίσης θα πρέπει να διαθέτει κάθισμα με ανάρτηση ρυθμιζόμενο σε όλους τους
σωματότυπους, ρυθμιζόμενη κολώνα τιμονιού κατά γωνία κλίσεως ώστε να
προσαρμόζεται στο σωματότυπο του εκάστοτε κατά περίπτωση οδηγού-χειριστή,
σύστημα θερμάνσεως, σύστημα κλιματισμού, σύστημα αερισμού τύπου
υπερπιέσεως, επίπεδο αντιολισθητικό δάπεδο, ηχομόνωση, υαλοκαθαριστήρες και
πυροσβεστήρα.
Επιθυμητά κι εκτιμητέα θα ήταν και τα παρακάτω, όπως η ύπαρξη δύο βραχιόνων
στηρίξεως στο κάθισμα του οδηγού, καθώς και ο θάλαμος να στηρίζεται μέσω
αντικραδασμικής βάσεως στο πλαίσιο του μηχανήματος.
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16) Όργανα ελέγχου
Ο πίνακας οργάνων θα πρέπει να περιλαμβάνει συστήματα προειδοποιήσεως
βλαβών για όλα τα βασικά συγκροτήματα όπως για παράδειγμα μετρητή
θερμοκρασίας, μετρητή στάθμης καυσίμου, μετρητή ωρών λειτουργίας,
προειδοποιητική λυχνία πτώσεως της πιέσεως λαδιού του κινητήρος, κ.ά..
Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης βομβητές για τη χαμηλή πίεση του λαδιού του
κινητήρος, για τη φραγή του φίλτρου του υδραυλικού κ.ά..
Υποχρεωτική θα πρέπει να είναι η ύπαρξη προειδοποιητικής λυχνίας για την
κατάσταση του φίλτρου αέρος.

17) Ηλεκτρικό σύστημα
Το ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να είναι τάσεως της τάξεως των 12V, ώστε να είναι
εύκολη η εξεύρεση οικονομικών ανταλλακτικών.
Θα πρέπει να περιλαμβάνει και πλήρη σειρά φωτιστικών σωμάτων-προβολείς
εργασίας, καθώς και πορείας (δύο εμπρός και δύο πίσω) συν έναν περιστρεφόμενο
φάρο οροφής.
Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κεντρικό γενικό διακόπτη
ρεύματος σε χώρο ο οποίος να είναι ασφαλισμένος κι ο οποίος θα αποκόπτει
παντελώς το συσσωρευτή- μπαταρία ούτως ώστε να μην είναι απαραίτητη η
αφαίρεση των πόλων του συσσωρευτού σε οποιαδήποτε περίπτωση, φερ’ ειπείν σε
κάποια επέμβαση με ηλεκτροσυγκόλληση ή για την αδρανοποίηση του
μηχανήματος.
Η χωρητικότητα τέλος του συσσωρευτού, καθώς κι η απόδοση της γεννήτριαςεναλλάκτη, θα πρέπει να είναι οι μέγιστες δυνατές.

18) Βάρος μηχανήματος
Το βάρος του μηχανήματος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 8 τόνοι για
μεγαλύτερη στιβαρότητα και πρόσφυση.
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19) Εγχειρίδια κι εργαλεία
Το μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται από:
-

Ένα τεχνικό εγχειρίδιο χειρισμού και συντηρήσεως στα ελληνικά εντύπως ή
ηλεκτρονικά
Ένα εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών εντύπως ή ηλεκτρονικά
Μία σειρά συνήθων εργαλείων συντηρήσεως. Να δοθεί σχετική κατάσταση
Ένα μεταλλικό κιβώτιο εργαλείων με κλειδαριά, το οποίο θα είναι μόνιμα
τοποθετημένο σ’ ευπρόσιτη θέση.

20) Εγγύηση
Το μηχάνημα θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον διετή εγγύηση καλής
λειτουργίας.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται την υποστήριξη του μηχανήματος σε
ανταλλακτικά και συντήρηση για μία δεκαπενταετία τουλάχιστον.

21) Χρόνος παραδόσεως
Ο χρόνος παραδόσεως του μηχανήματος στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής συμβάσεως.
Η υπέρβαση του χρόνου παραδόσεως θ’ αποτελέσει ουσιώδη απόκλιση και τρόπον
τινά η προσφορά θα κρίνεται απορριπτέα.

22) Εκπαίδευση προσωπικού
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει το προσωπικό της
υπηρεσίας στον τρόπο χρήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως του μηχανήματος.
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23) Τεχνική υποστήριξη
Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυάται τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος σε
συντήρηση κι ανταλλακτικά για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη.
Θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις μόνο των κατασκευαστών σε πρωτότυπο ή νομίμως
επικυρωμένο αντίγραφο (υπογραμμίζονται όχι απλό αντίγραφο-φωτοτυπία, όχι
φαξ).
Ο προμηθευτής επίσης υποχρεωτικά θα πρέπει να λειτουργεί με διαδικασίες
πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 14001, τα οποία πιστοποιητικά θα πρέπει να
υποβάλλονται με την προσφορά.

24) Περιπτώσεις ανωτέρας βίας-εξαιρέσεις
Ως ανωτέρα βία θα θεωρείται εν προκειμένω κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός,
το οποίο είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω κι εάν για την πρόβλεψη κι αποτροπή
της επελεύσεώς του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια κι επιδείχθηκε η ανάλογη
σύνεση.
Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας παρατίθενται κάτωθι:
-

Εξαιρετικά κι απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα-γεγονότα
Πυρκαϊά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις όπου ο
εντολοδόχος/εντολέας είναι ανυπαίτιοι
Αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού
Πόλεμος
Ατύχημα (επιλήψιμο) οποιασδήποτε φύσεως
Αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου

Στην περίπτωση κατά την οποία θα υπάρξει αιτία ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος
οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον δήμο Θήρας και να καταβάλλει ει δυνατόν
κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος προκειμένου να υπερβεί
τις συνέπειες και τα προβλήματα τα οποία ανέκυψαν ένεκεν της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται βέβαια αναλόγως και για τον εντολέα
προσαρμοσμένος όμως.
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25)Αναθεώρηση τιμών
Οι (προσφερόμενες) τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε
λόγο και καμία αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές κι αμετάβλητες.
Ρητά διευκρινίζεται ότι στις (προσφερόμενες) τιμές συμπεριλαμβάνονται όλα τα
έξοδα, τα οποία είναι συνυφασμένα με την εκτέλεση των εν λόγω προμηθειών και
κάθε είδους κρατήσεις, φόροι κ.τ.λ., πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος αναφέρεται
ξεχωριστά.

26)Τρόπος πληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά
και καταβάλλεται μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

27)Επίλυση διαφορών
Όποιες επιμέρους διαφορές παρουσιαστούν κατά την εφαρμογή της συμβάσεως,
θα επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Θήρα, 18 / 07 /2019

Ο συντάξας

Ο προϊστάμενος διευθύνσεως
περιβάλλοντος

Αναστασιάδης Γ. Γρηγόριος
Μηχανολόγος μηχανικός Τ.Ε.

Δαρζέντας Κωνσταντίνος
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr/
[20PROC006942629]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
997877331

www.thira.gov.gr
ΘΗΡΑ
ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ
84700
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ/ΖΑΜΠΕΛΑ
ΦΥΤΡΟΥ
2286360187/191
2286360188

prom@thira.gov.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνσιμός Σύμβασης
Προμήθειας Οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Θήρας.
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια α) μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού
τύπου (Van), β) ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα μικτού φορτίου έως 3,5
τόνους (μονοκάμπινο), γ) ημιφορτηγού pick up 4x4 με ανοικτή καρότσα και διπλή καμπίνα
μικτού φορτίου έως 3,5 τόνους και δ) ελαστικοφόρου φορτωτή εκσκαφέα.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ:
91097,91098,91099,91100

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

10

20PROC006943997
2020-06-30
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

11

20PROC006943997
2020-06-30
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

18

20PROC006943997 2020-06-30

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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