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ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 219.555,00 € (με Φ.Π.Α. 23%
C.P.V. : 42416210-0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. Μελέτης 85/2015

Αριθ. πρωτ.:44765/29-12-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ THN «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ»
(ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν :
 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων».
 Το Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α’/23-12-2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του
20ου άρθρου.
 Το Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
 Του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α’/9-5-2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012
και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ’ παράγραφό του.
 Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
 Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων».
 Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
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 Το Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
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διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού
συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»
 Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/7-4-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
 Το Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Β'/8-8-2014) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
 Την Οδηγία 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010
ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10. και ισχύει σήμερα
 Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-14)
 Την υπ' αριθ. 85/2015 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2015 στον Κ.Α. 20.7135.06, όπου έχει
αναληφθεί και έχει διατεθεί σχετική πίστωση ποσού 219.555,00€,
 Την υπ’ αριθ.. 391/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΛΝ6Ω6Υ-5ΞΡ, ΑΔΑΜ:
15REQ003550470), σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 40727/30-11-2015 (ΑΔΑΜ: 15REQ003400892)
πρωτογενούς αιτήματος. που αφορά την ψήφιση πιστώσεων σε βάρος κωδικών του
προϋπολογισμού του έτους 2015.
 Την υπ’αριθ. 405/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΙΨΩ6Υ-3Ε5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατ’
αρχην έγκριση της διενέργειας του Διαγωνισμού.
 Την υπ’αριθ. 420/2015 (ΑΔΑ:66ΖΝΩ6Υ-Ρ4Κ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση
της υπ' αριθ. 85/2015 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και κατάρτισης των όρων διακήρυξης
του Διαγωνισμού.
Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες
Συμβάσεις και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή στο σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το
είδος, η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών, τα στοιχεία και
δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ελάχιστα αναγκαία όρια οικονομικών και
τεχνικών προϋποθέσεων, περιγράφονται στη παρούσα διακήρυξη και στην υπ’ αριθ. 85/2015
μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
ο

ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο Διακήρυξης
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και τοποθέτηση βυθιζόμενων συστημάτων
κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ. ’αριθ. 85/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος. Τα συστήματα θα
τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδειχθούν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος.
Στην προμήθεια περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες για την ορθή τοποθέτηση των συστημάτων για
την πλήρη και ομαλή λειτουργία τους.
ο

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Δήμος Αγίας Παρασκευής
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μεσογείων 415 – 417, Αγία Παρασκευή 153 43
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2132004568, 2132004602
ΦΑΞ: 2106003686
2.1 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22)
ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01-01-2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25-01-2016 και ώρα
10:30π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10:30
π.μ..
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό από το
Γραφείο Προμηθειών (κο Μεγαγιάννη Κων/νο) οδός Μεσογείων 415 – 417 και στα τηλέφωνα
2132004558, 2132004602 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
* Σε περίπτωση επανάληψης του Διαγωνισμού, θα ισχύουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται
στην επαναληπτική Περίληψη Διακήρυξης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
2.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
2.2.1 Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
i. όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
ii. οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον
αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
iii.οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα
IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
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Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
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διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως
αναφέρεται ανωτέρω.

2.2.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
ο

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η προϋπολογιζόμενη από τον Δήμο δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
85/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ανέρχεται στο
ποσό των:
178.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
41.055,00€ Φ.Π.Α. 23%
219.555,00€ συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%
Το ως άνω ποσό αποτελεί το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς από τους
Διαγωνιζόμενους.
Προσφορές για ποσά που υπερβαίνουν το ανωτέρω ανώτατο όριο δεν θα γίνουν δεκτές.
Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Αγ. Παρασκευής με Κ.Α.
20.7135.06 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» ποσού
219.555,00€.
ο

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τα τεύχη δημοπρατήσεως τα οποία αποτελούν και συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά
ισχύος είναι:
1.
Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
2.
Η Οικονομική Προσφορά.
3.
Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4.
Η Τεχνική Περιγραφή –Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
ο

ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές όπως έχουν εγκριθεί με την υπ’. αριθ. Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
ο

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
i. Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ii. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ
iii. Συνεταιρισμοί
ο

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα]
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα.
7.1. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η
εγγύηση συμμετοχής
και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο
περιλαμβάνονται:
4
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A) Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 7 της
Υ.Α 11389/93, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), που
υπογράφει ο διαγωνιζόμενος, θα είναι υπογεγραμμένες ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση
γνησίου υπογραφής.
Η μη προσκόμιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά αποτελεί λόγο αποκλεισμού του
συμμετέχοντος.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αριθμ. 157 του Ν.4281/14 και την παράγραφο
1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα οριζόμενα
στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα :
ι) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
3. Οι Έλληνες πολίτες :
3.1.1.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση,
i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Δ/τος 60/2007, ήτοι
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE
L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305),
ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή
pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

5
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από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
3.1.1.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
3.1.1.4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης όλων των ασφαλιστικών φορέων (κύριας και
επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
3.1.1.2, 3.1.1.3 και 3.1.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
3.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου
ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι

3.1.2. Οι αλλοδαποί :
3.1.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου
3.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
3.1.2.3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
3.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, είναι
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
3.1.2.5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
3.1.3. Τα νομικά πρόσωπα :
3.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.1.1 ή 3.1.2 αντίστοιχα.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους
Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
3.1.3.2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
3.1.4. Οι συνεταιρισμοί :
3.1.4.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.1.1.
3.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 3.1.1.2, 3.1.1.3 και 3.1.1.4 της παραγράφου 3, εφόσον
πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων 3.1.2.2, 3.1.2.3 και 3.1.2.4. της
παραγράφου 3 για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.
3.1.4.3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3.1.5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις.
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι μέχρι
και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:
α. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
β. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
γ. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
δ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνονται :
i. Η πλήρης εμπορική ονομασία του προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα
κατασκευής και το Έτος κατασκευής του.
ii. Ότι έλαβαν γνώση της υπ. αρ. 85/2015 μελέτης, των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών
με αυτήν διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα (σε περίπτωση μη
συμφωνίας με κάποιον/ους από τους όρους αυτούς, οφείλει να το αναφέρει στην υπεύθυνη
δήλωση προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή).
iii. Ότι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών.
iv. Ότι θα μεταφέρουν με δικά τους έξοδα τα μέλη της Επιτροπής σε άλλο φορέα που έχει
προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής προκειμένου η επιτροπή να αποφασίσει τη συνέχιση του
διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα.
v. Ότι θα παραδώσουν και θα τοποθετήσουν τους εν λόγω μηχανισμούς (συμπεριλαμβανομένων των
κάδων) έτοιμους προς χρήση σε κατάσταση λειτουργίας χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις εντός
εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από τη στιγμή έναρξης των εργασιών τοποθέτησης. Θα
αποκαταστήσουν τη θέση στη προτέρα κατάσταση, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του Δήμου.
vi. Ότι θα αναλάβουν την επίδειξη της λειτουργίας των συστημάτων και την εκπαίδευση του
προσωπικού που θα τα χειρίζεται.
vii. Ότι θα αναλάβουν τη συντήρηση των συστημάτων για την εξασφάλιση της καλής τους λειτουργίας
για όλο το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης, ήτοι 4 χρόνια.
viii. Ότι οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν προμηθευτή για χρονικό διάστημα 90 ημερών
και για τυχόν παράταση 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας
διενέργειας του διαγωνισμού.
ix. Ότι παρέχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών στην οποία
περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά.
x. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβη. (άρθρο 18 διακήρυξης)
6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει του
οίκου κατασκευής/κατασκευαστή του συστήματος-εφόσον ο προσφέρων δεν είναι
κατασκευαστής, στην οποία θα δηλώνει ότι :
i. Δέχεται να προμηθεύσει τον προσφέροντα με τα βυθιζόμενα συστήματα κάθετης διαβαθμιζόμενης
συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης για το Δήμο Αγ. Παρασκευής.
ii. Διαθέτει επαρκή εμπειρία στην τοποθέτηση και την τεχνική κάλυψη (service) συστημάτων
βυθιζόμενων και επίγειων ρομποτικών συστημάτων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης.
iii. Τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται πλήρως (ή αποκλίνουν) των προσφερόμενων ειδών σε
σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει ,
του οίκου κατασκευής του συστήματος επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη «περί ύπαρξης
ανταλλακτικών για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη» και άμεση ανταπόκριση στην προμήθεια
ανταλλακτικών σε διάστημα εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση του.
8. Συμφωνητικό αντιπροσώπευσης του συγκεκριμένου προϊόντος-εφόσον ο προσφέρων δεν είναι
κατασκευαστής, επίσημα μεταφρασμένο και θεωρημένο από επίσημη αρχή (αν απαιτείται).
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9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ σε ισχύ:
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9.1 Φύλλο τεχνικής έκθεσης ελέγχου (Technical
File Review Report).

9.2 Έκθεση ελέγχου τεχνικού φακέλου μηχανής (General Inspection Report).
9.3Δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 που αφορούν τα σύστημα(ολοκληρωμένο
μηχανισμό) από αναγνωρισμένο φορέα, επικυρωμένο και μεταφρασμένο επίσημα όπως ακριβώς
προβλέπει η κοινοτική οδηγία βάσει της οδηγίας 2006/42/ΕΕ η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική
νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97/Α/25.6.10.
9.4 EN ISO 12100 1/2
9.5 Πιστοποιητικά σε ισχύ: ISO 9001, ISO 18001 και ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα αυτών του
προσφέροντα για την εμπορία και την τεχνική υποστήριξη.
9.6 Πιστοποιητικά σε ισχύ: ISO 9001, ISO 18001 και ISO 14001 ή άλλα ισοδύναμα αυτών του
κατασκευαστή για την τεχνική υποστήριξη.

10. Ταυτότητα - Νομιμοποιητικά Έγγραφα:
Όταν ο συμμετέχων είναι Φυσικό Πρόσωπο τότε καταθέτει την Ταυτότητά του, ενώ οι συμμετέχοντες
που είναι ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα καταθέτουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως το
ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή απόσπασμα του καταστατικού.
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν :
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
11. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνονται και
αναλύονται όλα τα συστήματα ασφαλείας του μηχανισμού υπογεγραμμένες από τον κατασκευαστή και
από έναν Μηχανολόγο Μηχανικό της εταιρείας κατασκευής.
Β) Άλλα Δικαιολογητικά
Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική
γενικότερα κατάσταση και οι τεχνικές δυνατότητές των προμηθευτών, πρέπει να υποβληθούν
επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:
1. Τεχνικά στοιχεία και φωτογραφίες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα ή την αγγλική (Καθαρή
χωρητικότητα, βάρος κατασκευής, μικτό βάρος μηχανισμού, κλπ.).
2. Πλήρη στοιχεία στην Ελληνική γλώσσα ή την αγγλική, του εργοστασίου κατασκευής των επί
μέρους μερών της κατασκευής (prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών.
3. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του μηχανήματος με χαρακτηριστικά των επί μέρους στοιχείων του
(κινητήρας, υδραυλικοί μηχανισμοί κ.λπ.) στην Ελληνική γλώσσα
4. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική γλώσσα.
5. Σχέδιο (σε ευκρινή κλίμακα) του πλήρους συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι
συνολικές διαστάσεις του.
6. Σχέδια (σε ευκρινή κλίμακα) ανύψωσης και σχέδια συμπίεσης των απορριμμάτων μέσα στον κάδο.
7. Βιβλίο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης σε ενιαίο εργοστασιακό έντυπο-υπογεγραμμένο και
θεωρημένο από τον κατασκευαστή, για το σύστημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οδηγίες για τη
χρήση από τους πολίτες και από το προσωπικό του Δήμου.
8. Κατάλογο ειδικών εργαλείων συντήρησης του συστήματος.
9. Κατάλογο ανταλλακτικών που απαιτούνται σε διετή λειτουργία του συστήματος.
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10. Απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης (Εταιρείας Κατασκευής), δήλωση περί του
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συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που

αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού
οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το
υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.
Από το ανωτέρω και ιδιαιτέρως από τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας Κατασκευής, θα
αποδεικνύεται ότι ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, που αφορά το υπό
προμήθεια είδος, θα είναι τουλάχιστον ίσος με το τριάντα τοις εκατό (30%), του προϋπολογισμού της
προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ).
11. Βεβαιώσεις περί καλής λειτουργίας του συστήματος από τουλάχιστον δυο (2) ΟΤΑ ή
Δημόσιους φορείς, που θα βεβαιώνουν την καλή λειτουργία-απόδοση του συστήματος όσον αφορά :
α) τη συμπίεση των απορριμμάτων, β) τον τρόπο απόρριψης και γ) την καλή λειτουργία του/των
συστήματος/ων.
12. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου.(της Εταιρείας
Κατασκευής)
13. Καταστάσεις προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή (του προσφέροντος
και της Εταιρείας Κατασκευής).
14. Κατάλογος των κυριότερων πέντε (5) τελευταίων παραδόσεων σε άλλους αντίστοιχους φορείς.
Γ) Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
7.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφοράς»
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία
Επισημαίνεται ότι όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά και Πιστοποιητικά, υποβάλλονται από τον
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf.
Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και δεν φέρουν ψηφιακή
υπογραφή, είτε από την κατασκευάστρια είτε από τον οικονομικό φορέα, τότε οφείλουν επί
ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του
Διαγωνισμού (Δήμο Αγ.Παρασκευής) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
Επίσης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται στην
Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού (Δήμο Αγ.Παρασκευής) σε έντυπη μορφή η
Οικονομική Προσφορά που βρίσκεται συνημμένη στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
* Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα προσκομίζονται στην αρμόδια Υπηρεσία,
θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα τα οποία αφενός έχουν εκδοθεί από δημόσιες
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υπηρεσίες και αφετέρου ιδιωτικά έγγραφα, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από
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δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση

από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση βάσει του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ
74/Α’/26-3-14).
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.
ο

ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ KAI ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Μετά την κατάθεση της
προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις
μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν
εγγράφου της Υπηρεσίας, είτε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ μετά την σχετική γνωμοδότηση του
οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το
αρμόδιο όργανο.
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες ή ένωση
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές που καταθέτει
εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ποσότητας.
ο

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
(φόρους, δασμούς, τέλη κλπ) και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. μεταφορικά), για παράδοση των
υλικών ελεύθερων στα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος. Στην προσφερόμενη τιμή θα
περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες για την ορθή τοποθέτηση των συστημάτων, όπως οι
εκσκαφές των τάφρων, ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες αποκατάστασης των πλακοστρώσεων,
οι κάδοι 1100lt καθώς και όλες οι δοκιμές για την πλήρη και ομαλή λειτουργία του συστήματος.
- Όλες οι ανωτέρω επιβαρύνσεις βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή.
- Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
- Προσφορές που δίνουν τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή θέτουν όρο
αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να
ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη (αρνητική έκπτωση).
- Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές ή τα ποσοστά έκπτωσης
πολύ μεγάλα, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως
οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις
τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων
για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες
επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών ή εκπτώσεων, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να
παρέχουν αυτά.
ο

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της αναθέτουσας αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)
φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» .
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Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των
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αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων
αυτών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική
προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν
γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
ο

ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2.
του ΕΚΠΟΤΑ.
ο

ΑΡΘΡΟ 12
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για
την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα :
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και
τα μέλη της, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών .
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς
τους.
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή
του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες– οικονομικούς φορείς για
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες– οικονομικοί φορείς
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η
συμφωνία μεταξύ των τεχνικών προδιαγραφών και των αντίστοιχων προσφορών.
ο

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κριτήριο κατακύρωσης για την κατακύρωση της προμήθειας, είναι η κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφερόμενη τιμή στο σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς οικονομική προσφορά και που είναι σύμφωνες
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και θα προκύψει ο ανάδοχος κατόπιν
κλήρωσης.
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή
περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ή μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Σε περίπτωση που
και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄ εξής.
Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται.
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Καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα
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δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται
τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων.
Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ο

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τα συστήματα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 85/2015 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν υποχρεωτικά να μεταφέρουν με δικά τους έξοδα τα μέλη της Επιτροπής
σε άλλο φορέα που έχει προμηθευτεί σύστημα όμοιας κατασκευής προκειμένου η επιτροπή να
αποφασίσει τη συνέχιση του διαγωνισμού για τον συμμετέχοντα.
Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο ανάδοχος της
προμήθειας θα κληθεί για να υπογράψει την σχετική σύμβαση. Ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει
οπωσδήποτε να έχει υπόψη του ότι το σύστημα που θα εγκατασταθεί είναι απαραίτητα σύμφωνο με
τις τεχνικές προδιαγραφές.
ο

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό υπέρ του Δήμου Αγ. Παρασκευής το
αντίστοιχο χρηματικό ποσό.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι: 3.570,00€.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, ήτοι
εκατόν είκοσι (120) ημέρες, καθώς και όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως αυτά έχουν
τροποποιηθεί από το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την
προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή
κατά την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων ανά Φορέα την αντίστοιχη, εγγύηση καλής
εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% της εκάστοτε συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 19 της παρούσας διακήρυξης.
Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
15.4 Περιεχόμενο Εγγύησης
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα:
iv.Την ημερομηνία έκδοσης.
v.Τον εκδότη.
vi.Τον Δήμο προς τον οποίο απευθύνεται.
vii.Τον αριθμό της εγγύησης.
viii.Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
ix.Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
x.Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής).
xi.'Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
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xii.'Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
xiii.Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
xiv.'Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα
από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
15.5 Κατά τα λοιπά για τις εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία [άρθρο 15 της Υ.Α. 11389/93 και το άρθρο 4 του Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10
) “Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων ‘Έργων,
Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.” όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (Α 51) , μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό
έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους
πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια
υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης “ περί
ηλεκτρονικού παραβόλου” ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
ο

ΑΡΘΡΟ 17
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προμήθεια είδη κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας
μέσα σε χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) το πολύ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.
Παράταση της προθεσμίας παράδοσης δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από
εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα
να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
ο

ΑΡΘΡΟ 18
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει
εγγύηση καλής λειτουργίας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 48 μηνών, το οποίο αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατά την διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο
ανάδοχος οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να αποκαταστήσει με τρόπο οριστικό το
ελάττωμα, εντός τακτού χρονικού διαστήματος, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την
Υπηρεσία του Δήμου, και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των εικοσιτεσσάρων (24)
ωρών, από την έγγραφη ειδοποίηση του.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος δεν αποκαταστήσει
οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά τη λειτουργία του μετά την
αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές δυσχέρειες, κατά την
κρίση του μπορεί:
- Να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα που αποκαταστάθηκε, για όσο
διάστημα χρειαστεί για να αποδειχθεί η οριστική αποκατάσταση του ελαττώματος, με μέγιστο όριο
το έτος, από την ημέρα της επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την πιο πάνω
παράταση της εγγύησης.
- Να κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας τον ανάδοχο, στην περίπτωση που το ελάττωμα (ή
ελαττώματα) αποδειχθούν μη αποκαταστάσιμα και ισχύουν όλα όσα αναγράφονται στο άρθρο 35
του ΕΚΠΟΤΑ.
- Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης του αναδόχου για εκπλήρωση συμβατικών του
υποχρεώσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή, ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιήσει, σαν πρώτο
μέτρο, την εγγυητική του επιστολή και ακόμη να προβεί σε παραπέρα ενέργειες για τη διασφάλιση
των σύννομων συμφερόντων του.
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ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΜΒΑΣΗ
Οι συμβάσεις ανάλογα τον αναθέτοντα Φορέα καταρτίζονται από την εκάστοτε υπηρεσία με βάση τους
όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση
τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά που έγινε αποδεκτή
από το Δήμο.
Οι συμβάσεις δεν μπορεί να περιέχουν όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τα εξής :

15PROC003584402 2015-12-29

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Οι εκάστοτε Συμβάσεις υπογράφονται για τον Δήμο. Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό
προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από
γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
α)Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β)Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ)Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ)Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
ο

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρώνεται, στον προμηθευτή μετά την παραλαβή της προμήθειας
και έκδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα
συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» σχετικά με «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/07 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
ο

ΑΡΘΡΟ 21
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές
πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής
της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α 11389/93, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.
Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την
ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α της Υ.Α
11389/93, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης.
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
ο

ΑΡΘΡΟ 22
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στις οικονομικές εφημερίδες: α) ΓΕΝΙΚΗ
14

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & β) ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, και στις τοπικές εφημερίδες α) ΑΜΑΡΥΣΙΑ και β)

15PROC003584402
2015-12-29
ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.

Τέλος αναρτάται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.agiaparaskevi.gr), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 3
του Ν. 3548/2007. καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Τα έξοδα
δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (Ν. 3801/2009).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V.

44416210-0

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΙΑ (3) ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

Η προϋπολογιζόμενη από τον Δήμο δαπάνη για την προμήθεια
ανέρχεται στο ποσό των:
178.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
41.055,00€ Φ.Π.Α. 23%
219.555,00€ συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από :
α. Ίδιους πόρους του Δήμου Αγ. Παρασκευής με κωδικό εξόδου
Κ.Α. 20.7135.06
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ »
ποσού 219.555,00€.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

120 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Εντός του Δήμου Αγ.Παρασκευής, σε σημεία που θα υποδειχθούν
από τη Δ/νση Περιβάλλοντος
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