ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΚΑΤΑ
η
ΤΗΝ 31 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 30/09/2015

θέμα

α/α
Απόφασης

Περίληψη Απόφασης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

Θέμα 1 : Έγκριση της με αρ.
πρωτ.
19620/21-09-2015
Απόφασης Δημάρχου περί
κατεπείγουσας
ανάθεσης
προμήθειας αντλίας στον οικ.
Κοτύλης.

233/2015

1) Εγκρίνει την αρ. πρωτ. 19620/21-09-2015 Απόφαση Δημάρχου Μύκης με θέμα «Προμήθεια φυγοκεντρικής αντλίας λόγω
καταστροφής της υπάρχουσας για την αποκατάσταση υδροδότησης οικισμού Κοτύλης».
2) Εγκρίνει την δαπάνη αναλαμβάνει και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης,
οικονομικού έτους 2015, όπως αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ

ΚΑ

Α-438

25-7131.004

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια φυγοκεντρικής αντλίας για ανάγκες
υδροδότησης οικισμού Κοτύλης

ΠΟΣΟ
2.300,00€

ο

Θέμα
2:
Εισήγηση
για
τροποποίηση προϋπολογισμού
οικ. έτους 2015.

234/2015

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αναβολή του θέματος για επόμενη συνεδρίαση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.

ο

Θέμα 3 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την εργασία
απόφραξη αποχετευτικών
αγωγών.

235/2015
ΠΑΥ

ΚΑ

Α-433

25-6262.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Απόφραξη αποχετευτικών αγωγών (Μύκη, Σμίνθη,
Χρυσό)

ΠΟΣΟ
467,40€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

Θέμα 4 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
κλειδαριών και λουκετών.

236/2015

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ

ΚΑ

Α-434

25-7135.002

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθεια κλειδαριών και λουκετών για τις
ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης

ΠΟΣΟ
649,44€

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ο

Θέμα 5 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης για την προμήθεια
προκατασκευασμένων
μεταλλικών
δεξαμενών
ύδρευσης.

237/2015

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.
ΠΑΥ
Α-436

ΚΑ
25-7135.001

Προμήθεια
δεξαμενών

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
προκατασκευασμένων

ΠΟΣΟ
μεταλλικών

14.760,00€

ο

Θέμα 6 : Καθορισμός όρων
δημοπράτησης
προμήθεια
μικρού εκσκαφέα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
238/2015
Βλέπε Πίνακα 1.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

Θέμα 7 : Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού «Ασφαλτόστρωση
δρόμων Δ.Ε. Μύκης»

239/2015

1.
2.

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο «Ασφαλτόστρωση δρόμων Δ.Ε. Μύκης» στην εταιρεία Μακρίδης ΑΤΕ με ποσοστό
έκπτωσης τρία της εκατό (3,00%) επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 40.000,00€.
Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

Θέμα 8 : Έγκριση πρακτικών
διαγωνισμού
«Ύδρευση
οικισμών Δ.Ε. Μύκης»

240/2015

1.
2.

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για το έργο «Ύδρευση οικισμών Δ.Ε. Μύκης» στον κ. Καπζά Αχμέτ με ποσοστό έκπτωσης 4,00%
επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 20.000,00€.
Αναθέτει στο Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ο

Θέμα 9 : Απαλλαγή υπολόγου
ΧΕΠ προπληρωμής.

241/2015

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τo υπ αριθ. 082/Β/26-06-2015 χρηματικά εντάλματα προπληρωμής, ύψους 13.497,65€, στο
όνομα του υπαλλήλου Μιχαλισλή Αναστασίου και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για τα εντάλματα αυτά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει την παρακάτω πίστωση του προϋπολογισμού δαπανών Δήμου Μύκης, οικονομικού έτους 2015, όπως
αναφέρεται κατά Κωδικό Αριθμό, αιτιολογία και ποσό.

ο

Θέμα 10 : Ανάληψη δέσμευσης
πίστωσης
προμήθειας
ηλεκτρολογικού υλικού.

242/2015
ΠΑΥ
Α-437

ΚΑ
20-6662.001

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

ΠΟΣΟ
3.077,00€

Πίνακας 1.
1) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, η δε επιλογή του θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την οικονομική πρόσφορα των
ενδιαφερομένων.
Tο μηχάνημα πού είναι εισαγόμενο πρέπει οι προμηθευτές να το αναφέρουν στον ΔήμοΜύκης. Οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και έλεγχο του μηχανήματος
πρέπει να αναφέρονται και θα τονίζονται ιδιαίτερα οι κίνδυνοι που είναι δυνατόν να υπάρξουν κατά την χρήση του μηχανήματος
Β.ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Το προς προμήθεια μηχάνημα, προορίζεται, για τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές φορτώσεις και συντήρηση έργων.
Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση, η επιθυμία της υπηρεσίας.
Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Γενικά, τύπος, Μέγεθος
Το προς προμήθεια μηχάνημα θα είναι τελείως καινούργιο, πρώτης χρήσης, γνωστού και εύφημου εργοστασίου, μοντέλου, εκ των πλέον εξελιγμένων προσφάτως, τεχνολογικά.
Το μηχάνημα θα αποτελείται από πλαίσιο, κλειστή μεταλλική καμπίνα, την εξάρτηση του εκσκαφέα αποτελούμενη από την μπούμα, τον βραχίονα εκσκαφής την εγκατάσταση για την
λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας και βραχόσφυρα. Θα διαθέτει επίσης ελαστικές ερπύστριες και λεπίδα προώθησης γαιών. Το κυρίως πλαίσιο θα περιστρέφεται κατά 360 και η
περιστροφή του θα γίνεται εντός του πλάτους των ερπυστριών. Η ταχύτητα περιστροφής (ταλάντωσης) θα είναι τουλάχιστον 10rpm.
Η λειτουργία της εξάρτησης του εκσκαφέα, θα είναι υδραυλική γι’ αυτό η απαίτηση ισχύος-πίεσης του υδραυλικού συστήματος, θα είναι κατά προτίμηση η μέγιστη. Το βάρος του με
πλήρη εξάρτηση, θα είναι περίπου 1.800 + 200 κιλά, το ολικό πλάτος 1350 mm+ 100 mm, το μήκος σε θέση πορείας περίπου 3800mm + 200 mm και το ύψος περίπου 2200 + 200 mm.
Επιπροσθέτως, το μηχάνημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα κλειδώματος της περιστροφής του κατά την πορεία ή κατά τη μεταφορά του σε νταλίκα, πλατφόρμα, μικρό φορτηγό κλπ.
2. Κινητήρας
Θα είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ονομαστικής ισχύος, περίπου 20 + 5 HP στις 2200 rpm
3. Ισχύς υδραυλικού συστήματος
Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω υδραυλικής αντλίας, που παρέχει πίεση και παροχή για όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος. Η υδραυλική πίεση λειτουργίας ορίζεται να
είναι τουλάχιστον 200 bar
4. Μετάδοση κίνησης
Η μετάδοση κίνησης θα είναι υδροστατική και θα πραγματοποιείται μέσω δυο υδραυλικών μοτέρ μεταβλητής παροχής. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη δύο ταχυτήτων πορείας (αργό –
γρήγορο). Ταχύτητα πορείας τουλάχιστον 4Km/h στην γρήγορη και τουλάχιστον 2Km/h στην αργή.
5. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Όλοι οι χειρισμοί του μηχανήματος θα πραγματοποιούνται από δύο χειρομοχλούς τύπου joystick και κατά προτίμηση η περιστροφή του βραχίονα και η λειτουργία της υδραυλικής
βραχόσφυρας και των λοιπών εξαρτημάτων θα πραγματοποιείται μέσω μπουτόν που θα είναι τοποθετημένα στους ίδιους τους μοχλούς αυτούς.
6. ΕΡΠΥΣΤΡΙΕΣ

Ο εκσκαφέας θα πρέπει να διαθέτει ελαστικοφόρες ερπύστριες.
7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Ο βραχίονας εκσκαφής θα είναι στιβαρής κατασκευής και στο άκρο του θα φέρει κάδο εκσκαφής χωρητικότητας 0,04 m3 περίπου. Η δύναμη του βραχίονα εκσκαφής θα είναι τουλάχιστον
13kN. Το μέγιστο βάθος εκσκαφής χωρίς την λεπίδα προώθησης γαιών θα είναι τουλάχιστον 2000mm.
Ο χειρισμός του εκσκαφέα θα γίνεται από το εσωτερικό της καμπίνας. Το σύστημα περιστροφής της θα είναι κατά προτίμηση κλειστού τύπου και θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη
από πέτρες, χώματα.
Ο εκσκαφέας θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική εγκατάσταση για τη δυνατότητα τοποθέτησης και λειτουργίας υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών εξαρτήσεων καθώς και
βραχόσφυρα. Η βραχόσφυρα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν αθόρυβη σύμφωνα με την διεθνή τάση του περιορισμένου θορύβου. Θα πρέπει να διαθέτει σύστημα έλεγχου διπλής
ταχύτητας, εξωτερική θωράκιση, σύστημα αποφυγής κενού χτυπήματος, αυτόματο σταμάτημα, αυτόματο ξεκίνημα, και συσσωρευτή υψηλής πίεσης
8. KAΜΠΙΝΑ
Η καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική κλειστού τύπου, στιβαρής κατασκευής, ασφαλείας. Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του μηχανήματος θα γίνονται από δύο σερβοχειριστήρια
(Joystick) που θα βρίσκονται πάνω στο κάθισμα του χειριστή (δεξιά και αριστερά κατά προτίμηση).
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, οπτικοακουστικό που κρίνεται απαραίτητο για την σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Η πληρότητα του πίνακα ελέγχου, θα
εκτιμηθεί ιδιαίτερα, όπως και η ύπαρξη διακόπτη προθέρμανσης, για εκκίνηση, σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Κινητήρας:
Καύσιμο:
Αριθμό κυλίνδρων:
Ονομαστική ισχύς κατά SAE
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Μηχάνημα:

Διαστάσεις μηχανήματος
Μήκος σε θέση πορείας:
Ολικό πλάτος:
Ύψος:
Βάρος με πλήρη εξάρτηση:

Σύγχρονος, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, υδρόψυκτος.
Πετρέλαιο
20 HP + 5 HP περίπου

Το μηχάνημα θα αποτελείται από πλαίσιο, κλειστή μεταλλική
καμπίνα, την εξάρτηση του εκσκαφέα αποτελούμενη από την
μπούμα, τον βραχίονα εκσκαφής καθώς και την εγκατάσταση για την
λειτουργία υδραυλικής βραχόσφυρας. Θα διαθέτει επίσης ελαστικές
ερπύστριες και λεπίδα προώθησης γαιών. Το κυρίως πλαίσιο θα
περιστρέφεται κατά 360 και η περιστροφή του θα γίνεται εντός του
πλάτους των ερπυστριών. Η ταχύτητα περιστροφής θα είναι
τουλάχιστον 10rpm.
3.800 mm + 200 mm
1.350 + 100 mm
2.200 mm + 200 mm
1.800 kg + 200 kg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Μετάδοση κίνησης:
Αριθμός ταχυτήτων πορείας:
Μέγιστη ταχύτητα πορείας στην
γρήγορη :
Μέγιστη ταχύτητα πορείας στην
αργή:
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Υδραυλική αντλία:
Υδραυλική πίεση αντλίας:
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ
Χειριστήρια:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
Βραχίονας εκσκαφής:

Χειρισμός εκσκαφέα:

Υδραυλική εγκατάσταση
εκσκαφέα:
Βραχόσφυρα
ΚΑΜΠΙΝΑ
Καμπίνα:

Υδροστατική και θα πραγματοποιείται μέσω δύο υδραυλικών μοτέρ
μεταβλητής παροχής.
Δύο (2) ( αργό – γρήγορο ).
4 km / h τουλάχιστον
2 km / h τουλάχιστον

Το υδραυλικό σύστημα θα λειτουργεί μέσω υδραυλικής αντλίας που
παρέχει πίεση και παροχή για όλες τις λειτουργίες του μηχανήματος
200 bar τουλάχιστον

Όλοι οι χειρισμοί του μηχανήματος θα πραγματοποιούνται από δύο
χειρομοχλούς τύπου joystick και κατά προτίμηση η περιστροφή του
βραχίονα και η λειτουργία της υδραυλικής βραχόσφυρας και των
λοιπών εξαρτημάτων θα πραγματοποιείται μέσω μπουτόν που θα
είναι τοποθετημένα στους ίδιους τους μοχλούς αυτούς.

Ο βραχίονας εκσκαφής θα είναι στιβαρής κατασκευής και στο άκρο
του θα φέρει κάδο εκσκαφής χωρητικότητας 0,04mm3 περίπου. Η
δύναμη του βραχίονα εκσκαφής θα είναι τουλάχιστον 13kΝ. Το
μέγιστο βάθος εκσκαφής χωρίς την λεπίδα προώθησης γαιών θα
είναι τουλάχιστον 2000 mm. Επίσης θα φέρει σύστημα για την
εγκαταστάτη υδραυλικής βραχόσφυρας και βραχόσφυρα.
Ο χειρισμός του εκσκαφέα θα γίνεται από το εσωτερικό της
καμπίνας. Το σύστημα περιστροφής της θα είναι κατά προτίμηση
κλειστού τύπου και θα εξασφαλίζει την πλήρη προφύλαξη από
πέτρες, χώματα.
Ο εκσκαφέας θα φέρει απαραίτητα εργοστασιακή υδραυλική
εγκατάσταση για την μελλοντική τοποθέτηση και λειτουργία
υδραυλικής βραχόσφυρας και λοιπών εξαρτήσεων.
Βάρος : 120 kg περίπου

Η καμπίνα του χειριστή, θα είναι μεταλλική κλειστού τύπου, στιβαρής
κατασκευής, ασφαλείας ΤOPS. Όλοι οι χειρισμοί και η οδήγηση του
μηχανήματος θα γίνονται από δύο σερβοχειριστήρια (Joystick) που

θα βρίσκονται (δεξιά και αριστερά) πάνω στο κάθισμα του χειριστή.
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, οπτικοακουστικό
που κρίνεται απαραίτητο για την σωστή λειτουργία και αποφυγή
βλαβών. Η πληρότητα του πίνακα ελέγχου, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα,
όπως και η ύπαρξη διακόπτη προθέρμανσης, για εκκίνηση, σε χαμηλή
θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου.
Δ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (με ποινή αποκλεισμού)
1)
Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και τον
τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες για service, από εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής του μηχανήματος – υπερκατασκευής στην Ξάνθη ή άλλη πλησιέστερη πόλη.
2)
Στην τεχνική προσφορά θα δίνονται επίσης η προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, και ο χρόνος παράδοσης, που δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 90 ημέρες, θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση.
3)
Οι διαγωνιζόμενοι επίσης υποχρεούνται να επισυνάψουν έκθεση, στην οποία να αναφέρονται οι εμπορικές και κατασκευαστικές δυνατότητες τους και οι αντίστοιχες
δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής (απασχολούμενο προσωπικό, εξοπλισμός, κύκλοι εργασιών κλπ.) καθώς και πιστοποίηση κατά ISO 9000 του προμηθευτή ή της εταιρείας που
αντιπροσωπεύουν και τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση.
4)
Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση ομοίων προμηθειών ( σε φορείς του Δημοσίου, του διαγωνιζόμενου για την τελευταία πενταετία στην οποία θα αναφέρονται οι
ημερομηνίες παράδοσης, ο Φορέας, και ο τύπος του προσφερόμενου είδους, καθώς και γενική κατάσταση προμηθειών του διαγωνιζόμενου σε φορείς του Δημοσίου την τελευταία
πενταετία.
5)
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να επισυνάπτεται επίσης έγκριση τύπου του προσφερόμενου πλαισίου, υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή της υπερκατασκευής για
πιστοποίηση κατά CE
6) Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει τέλος, να επισυνάψουν στην τεχνική προσφορά οιονδήποτε άλλο τεχνικό στοιχείο (προσπέκτους, σχέδια και σκαριφήματα λειτουργίας του σκαπτικού
μηχανήματος ).
2) Καθορίζει τους εξής όρους πρόχειρου διαγωνισμού:
Ο Δήμος Μύκης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και συμπλήρωση
τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93) για την προμήθεια μικρού εκσκαφέα.

Άρθρο 1ο
Δαπάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 25.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ. με πιστώσεις των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ του προϋπολογισμού του έτους 2015 του Δήμου Μύκης και θα
βαρύνει το Κ.Α. 25-7132.001. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας περιέχεται στην υπ’ αριθμό 43 / 2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.

Άρθρο 2ο
Πληροφορίες

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από το Δήμο Μύκης τηλ: 2541352334.

Άρθρο 3ο
Ημερομηνία παραλαβής προσφορών
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο Μύκης μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών στη
Διεύθυνση: Δήμος Μύκης Τ.Κ. 67100 ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στις 12 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα του έτους 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Μύκης, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και ώρα από 10.00
έως 11.00 με ώρα λήξεως των προσφορών την 11.00 .
Άρθρο 4ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5ο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν
πιστοποίηση κατά ISO 9000 για κατασκευή ή εμπορία και τεχνική υποστήριξη του υπό προμήθεια είδους. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 6ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά (η μή τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου
αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς). :
Α. Οι Έλληνες πολίτες.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη δηλαδή 1.016,26 ευρώ. Γενικά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπο διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού.

Β. Τα νομικά πρόσωπα
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου.
Γ. Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, τους συνεταιρισμούς, τις ενώσεις προμηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τις προσφορές τους, τις παρακάτω δηλώσεις και έγγραφα:
1.
2.
3.
4.

Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.
Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια είδος στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
Αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση του προσφερόμενου μηχανήματος από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
Δήλωση ότι θα αναλάβει την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και κάθε αρμόδια αρχή για παράδοση του υπό προμήθεια είδους ελεύθερου στο αμαξοστάσιο του
Δήμου.
5. Πιστοποίηση κατά ISO 9000 του διαγωνιζόμενου .
6. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα υπό προμήθεια είδη, τον τόπο εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.
a. Εφ’ όσον για την παραγωγή του προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει τα παραπάνω να δηλώνονται για τις διάφορες φάσεις και επιπλέον
πρέπει να δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής των διάφορων φάσεων στην διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος.
7. Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον διαγωνιζόμενο η
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι:
α) Αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο, μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο
παράδοσης.
β) Θα καλύψει το Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από το Δήμο.
γ) Θα καλύψει το Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί από το Δήμο.
8. Πλήρη περιγραφικά τεχνικά στοιχεία προδιαγραφές.
9. Σχέδια φωτογραφίες, έντυπα προσπέκτ κ.τ.λ
10. Δήλωση ότι διατηρούν ( ή συνεργάζονται ) με εξουσιοδοτημένο ΣΕΡΒΙΣ ή αντιπρόσωπο τοπικά με πλήρη επάρκεια ανταλλακτικών και ότι υποχρεωτικά θα διαθέτουν
ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια.
Η δήλωση αυτή με ποινή αποκλεισμού θα γίνει σε πρωτότυπο έγγραφο (αποκλειόμενων fax ή φωτοαντιγράφων), στην Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα. Ειδικά για τις βάσεις φορτηγών
(πλαίσια) προσφερόμενων οχημάτων θα γίνουν δεκτές δηλώσεις προερχόμενες είτε από το εργοστάσιο κατασκευής, είτε από τον επίσημο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα ,
αν υπάρχει.
Θα συνεκτιμηθεί μαζί με τα άλλα στοιχεία των προσφορών, κατά την αξιολόγηση τους, ο μικρότερος χρόνος παράδοσης.

Άρθρο 7ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα
περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του

παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που
παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο 8

ο

Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής (
περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά):
1α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς,
όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη " ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ".
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Εφ’ όσον ο διαγωνιζόμενος προσφέρει εναλλακτικές προσφορές, πρέπει με ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά στοιχεία και οι οικονομικές προσφορές κάθε εναλλακτικά
προσφερόμενου μοντέλου να τοποθετούνται σε διαφορετικούς σφραγισμένους φακέλους με τις ενδείξεις των κυρίως φακέλων και επιπλέον την ένδειξη: εναλλακτική προσφορά 1,
εναλλακτική προσφορά 2, εναλλακτική προσφορά 3.
Δηλαδή σε περίπτωση τριών εναλλακτικών προσφορών θα υπάρχουν τρεις φάκελοι τεχνικών προσφορών και τρεις φάκελοι οικονομικών προσφορών.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν
διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών.
6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα
σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους
όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Άρθρο 9ο
Εγγυήσεις

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης ή της
αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των
ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής
επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις
πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 10ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς την προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από την διακήρυξη. 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.

Άρθρο 11ο
Αντιπροσφορές-Εναλλακτικές προσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο μπορεί να επιδοθούν το πολύ μέχρι τρείς εναλλακτικές προσφορές, σαφώς διακεκριμένες μεταξύ τους.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων των τριών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού θα προβαίνει σε ακύρωση των υπεραρίθμων προσφορών με κλήρωση παρουσία του
διαγωνιζόμενου

Άρθρο 12ο
Δείγμα
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιτροπή αξιολόγησης να προσκομίσουν δείγμα των προσφερόμενων ειδών για επίδειξη σε διάστημα (15)
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση τους, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή.

Άρθρο 13ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης
μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα
από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της δημαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι
δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης
δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 14ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στο Δήμο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε
ΕΥΡΩ.
3. Με ποινή αποκλεισμού στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή χωρίς ΦΠΑ σε ΕΥΡΩ αριθμητικώς και ολογράφως ανά τεμάχιο, καθώς και αριθμητικώς η
προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Άρθρο 15ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο
φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά αν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης
και να γίνει η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών.
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 16

ο

Αξιολόγηση προσφορών
1) Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς

2)

αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης.

2) Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι:
α) Η τιμή
β) Ο χρόνος παράδοσης του μηχανήματος
γ) Η ποιότητα του εν λόγω μηχανήματος με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
δ) Οι όροι πληρωμής.
ε) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.
στ) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
ζ) Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
η) Η ομοιογένεια του εν λόγω μηχανήματος προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον Δήμο
θ) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού.
ι) Η σχέση κόστους αποδοτικότητας
3) Τα παραπάνω στοιχεία κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
Α) Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας (συντελ. Βαρύτητας 70%):
α) Η ποιότητα το μηχανήματος με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
β) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα του μηχανήματος με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
γ) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο φορέα
δ) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του.
ε) Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση του υπό προμήθεια μηχανήματος ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
Β) Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης (συντελ. βαρύτητας 30%):
α) Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια μηχανήματος
β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
γ) Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
4) Για τις παραπάνω ομάδες ορίζεται συντελεστής βαρύτητας, που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30, για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών
αυτών ανέρχεται σε 100. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις
που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση
στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων
των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
5) Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της ανηγμένης Τιμής της προσφοράς προς την Βαθμολογία της.
Τιμή
Λ= ____________________
Σταθμισμένη βαθμολογία
Για τη διαμόρφωση της ανηγμένης τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή προσφοράς, οι όροι πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αν προβλέπεται από την
Τεχνική Προδιαγραφή.

ο

Άρθρο 17
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
1. Κατακύρωση
1) Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
2) Η οικονομική επιτροπή έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό για ποσότητα μεγαλύτερη ή μικρότερη της προσφερόμενης σε ποσοστό μέχρι 30% και 50% αντίστοιχα.
3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του
Ν.3463/06
ο

Άρθρο 18
ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια μικρού εκσκαφέα
Η παράδοση του μηχανήματος πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Παραλαβή του μικρού εκσκαφέα
1) Η προσωρινή παραλαβή του μικρού εκσκαφέα θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή μέσα σε προθεσμία 15 ημερών μετά την παράδοση του και μετά από μακροσκοπικό έλεγχο.
2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής δοκιμασίας του μηχανήματος από χειριστή του Δήμου μας.
3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει μέσα σε χρόνο 30 ημερών από την παράδοση του εν λόγω μηχανήματος.
3. Τρόπος πληρωμής
1) Ολόκληρη η συμβατική αξία του υπό προμήθεια μικρού εκσκαφέα θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος, με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
2) Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα
αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται
ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ
Άρθρο 19ο
Δασμοί
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
Άρθρο 20ο

Δημοσίευση
Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης στις 2-10- 2015 και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου για πέντε
ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία: κ. Καλτσά Βασιλική, Τηλέφωνο 2541352334, FAX 2541352330.

