ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Μελέτης: 3 /2011
Αριθμ. Πρωτ.: 71538/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μηχανολογικού εξοπλισμού για
την αναβάθμιση εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Αστικών
Στερεών
Αποβλήτων
3ης
Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας.

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 740.000,00 €.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΕΥΧΟΣ 1ο
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ

Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Άρθρο 1 0 : Όνομα - Διεύθυνση της Υπηρεσίας που διεξάγει τον διαγωνισμό, Τόπος και χρόνος
διεξαγωγής του διαγωνισμού
Άρθρο 20 : Σύστημα διαγωνισμού - Προϋπολογισμός - Εγγύηση συμμετοχής
Άρθρο 30 : Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Άρθρο 40 : Αντικείμενο της προμήθειας
Άρθρο 50 : Ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 60 : Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης
Άρθρο 70 : Γλώσσα διαγωνισμού
Άρθρο 80 : Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού
Άρθρο 90 : Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας
Άρθρο 10 0 : Τρόπος κατάθεσης προσφορών
Άρθρο 11 0 : Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Άρθρο 12 0 : Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Άρθρο 13 0 : Φάκελος οικονομικής προσφοράς
Άρθρο 14 0 : Εναλλακτικές προσφορές
Άρθρο 15 0 : Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
Άρθρο 16 0 : Αποσφράγιση προσφορών – Διαδικασία διαγωνισμού
Άρθρο 17 0 : Αξιολόγηση προσφορών
Άρθρο 18 0 : Ενστάσεις
Άρθρο 19 0 : Έγκριση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη του διαγωνισμού
Άρθρο 20 0 : Υπογραφή της σύμβασης – Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης
Άρθρο 21 0 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Άρθρο 22 0 : Χρόνος εγγύησης
Άρθρο 23 0 : Ισχύς Προσφορών
Άρθρο 24 0 : Τιμές προσφορών
Άρθρο 25 0 : Τρόπος πληρωμής αναδόχου
Άρθρο 26 0 : Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό
Άρθρο 27 0 : Δημοσίευση
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Γρηγόριος Στάμκος, διακηρύττει τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ
(€) για την προμήθεια των αντικειμένων που αναφέρονται στους πίνακες σύμφωνα με τους
παρακάτω όρους και τα τεύχη του διαγωνισμού.
Η Προμήθεια είναι ενταγμένη στο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Μακεδονία- Θράκη’’, με
κωδικό MIS 346614 βάση της υπ’ αρίθμ. 3133/6-06-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Συγκεκριμένα
1. Τίτλος Πράξης και υποέργου

Προμήθεια

Μηχανολογικού

Εξοπλισμού

για

την

Αναβάθμιση

Εγκαταστάσεων

Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Πέλλας
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου)
Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης
Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Πέλλας
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)
Δήμος Πέλλας
4. Φορέας λειτουργίας
Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης
Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Πέλλας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 που αφορά το πρώτο τμήμα της προμήθειας
Περιγραφή είδους
Ποσότητα
Μονάδα μέτρησης
Υπηρεσία προορισμού του
είδους
Συνολικός
Ενδεικτικός
Προϋπολογισμός
Εγγύηση συμμετοχής 5% επί
του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού
Χρόνος παράδοσης
Τόπος παράδοσης

Λειοτεμαχιστής
ερπυστριοφόρος

ογκωδών

απορριμμάτων

(1)
Τεμ.
Δήμος Πέλλας
401.750,00 €
20.087,50 €

Έξι (6) μήνες
Εγκαταστάσεις Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 που αφορά το δεύτερο τμήμα της προμήθειας
Περιγραφή είδους
Συμπιεστής απορριμμάτων (Compactor)
Ποσότητα
(1)
Μονάδα μέτρησης
Τεμ.
Υπηρεσία προορισμού του Δήμος Πέλλας
είδους
Συνολικός
Ενδεικτικός 338.250,00 €
Προϋπολογισμός
Εγγύηση συμμετοχής 5% επί 16.912,50 €
του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού
Χρόνος παράδοσης
Έξι (6) μήνες
Τόπος παράδοσης
Εγκαταστάσεις Χ.Υ.Τ.Α. Γιαννιτσών
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ΑΡΘΡΟ 10
Όνομα - Διεύθυνση της Υπηρεσίας που διεξάγει τον Διαγωνισμό, Τόπος και Χρόνος
διεξαγωγής του διαγωνισμού
Η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας, είναι ο Δήμος Πέλλας που
έχει την έδρα του στην διεύθυνση Xατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης, ΤΚ 58100 Γιαννιτσά,
τηλ: +23823 5813 ή +23823 5833, fax : +23820 21544.
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει στην πόλη των Γιαννιτσών, στα γραφεία του Δήμου,
Xατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης, στις 16 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.
ΑΡΘΡΟ 20
Σύστημα διαγωνισμού - Προϋπολογισμός - Εγγύηση συμμετοχής
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα της «συμφερότερης προσφοράς», παραγρ. 1β των
άρθρων 12 και 20 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
προμήθειας είναι:

Τμήμα 1

Τμήμα 2

είδος
Λειοτεμαχιστής
ογκώδων
απορριμμάτων
ερπυστριοφόρος
Συμπιεστής
απορριμμάτων
(Compactor)

προϋπολογισμός

εγγυητική

401.750,00 €

20.087,50 €

338.250,00 €

16.912,50 €

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. (23%).
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού
ενδεικτικού προϋπολογισμού του τμήματος της προσφοράς.
Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
Το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ» εντάχθηκε με κωδικό MIS 346614 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
‘’Μακεδονία- Θράκη’’, βάση της υπ’ αρίθμ. 3133/6.06/2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της
προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους υποβολής προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της
προμήθειας.
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ΑΡΘΡΟ 30
Συμμετοχή στο διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Α) Έλληνες πολίτες
Β) Αλλοδαποί
Γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Δ) Συνεταιρισμοί
Ε) Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
Δικαιολογητικά συμμετοχής στον Διαγωνισμό:
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει με ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2007 και την Υπ. Απ..
11389 / 93 ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ 118/2007 για την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007.
Α. Οι Έλληνες πολίτες και αλλοδαποί.
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, όπως περιγράφετε στο Άρθρο 2 για
κάθε προσφερόμενο τμήμα της προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και του/των
τμήματος/των στον οποίο συμμετέχουν, και να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία του
διαγωνισμού δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού, στο πρόσωπο τους, από τους αναφερόμενους
στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004 και σε περίπτωση που αναδειχτούν ανάδοχοι θα υποβάλουν
τα επιμέρους δικαιολογητικά ήτοι:
2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του
προσώπου, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση που αφορά:
α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.
δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27/11/1995).
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες.
2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, του οικείου κράτους μέλους,
από το οποίο να προκύπτει ότι:
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α) δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία
β) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία τα οποία θα προσκομιστούν από τον ενδιαφερόμενο
γ) δεν έχουν καταδικαστεί βάση απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική τους διαγωγή
δ) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες
αυτές.
2.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή του κράτους μέλους,
από το οποίο να προκύπτει ότι:
α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή με
τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής.
β) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας που είναι εγκατεστημένος ή με τις
νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα
τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. Το πιστοποιητικό ή η
βεβαίωση θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν όλες τις ομάδες συμμετεχόντων:
α) κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης
επαγγελματικών κινδύνων για το ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης του/των
προσφερομένου/νων τμήματος/των της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
β) τρεις τελευταίους ισολογισμούς κατά ανώτατο όριο ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας: ελάχιστη απαίτηση είναι κάθε ισολογισμός που
προσκομίζεται να έχει θετικό αποτέλεσμα.
γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της
ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον
είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Το ελάχιστο επίπεδο
επάρκειας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων, σε μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για το
διάστημα που δηλώνει, έχει ύψος τουλάχιστο ίσο με το 100% της προϋπολογισθείσας δαπάνης
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ των προσφερομένων τμημάτων της προμήθειας.
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Για τα δικαιολογητικά της περίπτωσης 4.α δίνεται η δυνατότητα στον οικονομικό φορέα να
στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων οικονομικών φορέων,( βλ. Π.Δ.60/2007 άρθρο 45 παρ.2)
στην περίπτωση αυτή θα προσκομισθεί συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης παροχής
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια προς τον διαγωνιζόμενο για την συγκεκριμένη
σύμβαση .
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των εδαφίων 2,3,4 μπορεί να αντικατασταθεί από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης.

Β. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, όπως περιγράφετε στο Άρθρο 2 για
κάθε προσφερόμενο τμήμα της προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του νομικού προσώπου περί μη συνδρομής λόγω
αποκλεισμού του νομικού προσώπου από τους αναφερομένους στο άρθρο 45 της Οδηγίας
18/2004 που σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο αναδειχτεί ανάδοχος θα υποβληθούν τα
επιμέρους δικαιολογητικά της παραγράφου Α του εδαφίου 2 εκτός των υποεδαφίων 2.1 και
2.2.δ.
3. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α εδαφίων 3 και 4.
Όταν τα νομικά πρόσωπα είναι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ οι διαχειριστές, ενώ όταν είναι ΑΕ ο Πρόεδρος
ΔΣ και ο Δ/νων Σύμβουλος θα πρέπει να υποβάλουν ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου περί μη καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση, για την διάπραξη των ακόλουθων αδικημάτων:
α) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου.
δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C316 της 27/11/1995).
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και της παραγράφου Α εδαφίων 2, 3 και 4 μπορεί να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

10

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
Γ. Οι συνεταιρισμοί
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, όπως περιγράφετε στο Άρθρο 2 για
κάθε προσφερόμενο τμήμα της προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας δικαστικής αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συνεταιρισμού περί μη συνδρομής λόγω
αποκλεισμού του συνεταιρισμού από τους αναφερομένους στο άρθρο 45 της Οδηγίας 18/2004
που σε περίπτωση που ο συνεταιρισμός αναδειχτεί ανάδοχος θα υποβληθούν τα επιμέρους
δικαιολογητικά της παραγράφου Α του εδαφίου 2 εκτός των υποεδαφίων 2.1 και 2.2.δ.
4. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου Α εδαφίων 3 και 4.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις και της παραγράφου Α εδαφίων 2, 3 και 4, μπορεί να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
Δ. Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, όπως περιγράφετε στο Άρθρο 2 για
κάθε προσφερόμενο τμήμα της προμήθειας. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του
ΕΚΠΟΤΑ.
2. Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει την ένωση προμηθευτών θα υποβάλει τα δικαιολογητικά
της παραγράφου Α εδαφίων 2, 3 και 4.
3. Συμφωνητικό συνεργασίας των προμηθευτών που συμμετέχουν στην ένωση σύμφωνα με το
οποίο σε περίπτωση που αναλάβουν την προμήθεια ή τμήματα αυτής υποχρεώνονται να
μετατραπούν σε κοινοπραξία πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και να
προσκομίσουν το οριστικό συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο να αποτυπώνεται ότι όλα τα
μέλη ευθύνονται εξολοκλήρου προς το Δήμο Πέλλας για οποιαδήποτε υποχρέωση των
προμηθευτών και να αποτυπώνεται σε αυτό, όλοι οι όροι της συνεργασίας (ποιο μέλος είναι
συντονιστής, ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους, ποιος είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος κλπ).
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου Α εδαφίων 2, 3 και 4, μπορεί να αντικατασταθεί
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή
προέλευσης.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.
Το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας τεχνικής ικανότητας που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων σε
παραδόσεις για το τμήμα της προμήθειας που υποβάλει την προσφορά είναι επί ποινή
αποκλεισμού: 1) για τους προμηθευτές του Λειοτεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων –
ερπυστριοφόρου: τα τελευταία πέντε χρόνια να έχουν προμηθεύσει τουλάχιστο ένα τεμαχιστή
με δυναμικότητα 20 tn/ώρα και 2) για τους προμηθευτές του Συμπιεστή απορριμμάτων
(compactor): να έχουν προμηθεύσει τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστο ένα συμπιεστή
βάρους τουλάχιστο 20 tn.
Ποσοτική τεχνική ικανότητα
Η ποσοτική τεχνική ικανότητα των ανωτέρω Α, Β, Γ ,Δ (Δικαιούμενοι Συμμετοχής)
αποδεικνύεται με την υποβολή καταλόγου των κυριότερων, σχετικών με το προσφερόμενο
αντικείμενο, παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη πενταετία κατ’
ανώτατο όριο με αναφορά του κατασκευαστή, του τύπου οχήματος, της ημερομηνίας και του
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι
παραδόσεις αποδεικνύονται:
— εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί
από την αρμόδια αρχή,
— εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι
δυνατόν, με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.
Η απόδειξη παράδοσης είναι ισχυρή και με την υποβολή πίνακα, με τις προμήθειες αυτές,
σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου.
Ποιοτική τεχνική ικανότητα
Η ποιοτική τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευμένη με παραπομπές σε
ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα. (πχ ISO 9001 του κατασκευαστή του προϊόντος).
Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη
προσφορά απορρίπτεται.
Όσο για την ποιοτική ικανότητα όσο για την ποσοτική ικανότητα δίνεται η δυνατότητα στον
οικονομικό φορέα να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων οικονομικών φορέων,( βλ.
Π.Δ.59/2007 άρθρο 45 παρ.5 και 6)
στην περίπτωση αυτή θα προσκομισθεί
συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης παροχής τεχνική επαγγελματική επάρκεια προς τον
διαγωνιζόμενο για την συγκεκριμένη σύμβαση .
ΑΡΘΡΟ 40
Αvτικείμεvο της προμήθειας
Η προμήθεια περιλαμβάνει το ακόλουθα αντικείμενα: α) Λειοτεμαχιστής ογκώδων
απορριμμάτων ερπυστριοφόρος, β) Συμπιεστής απορριμμάτων, καινούργια και αμεταχείριστα
που θα χρησιμοποιηθούν στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και θα είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεύχους 3 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
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ΑΡΘΡΟ 50
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις:
1) Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2) Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3) Υπ. Απόφαση 11389/1993 «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)» και τις
σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
4) Το Π.Δ 60.2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
5) Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 για την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007.
6) Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
7) Το Ν. 3886/2010 «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων –
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992, όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007.
8)Την από 15 Ιουνίου 2011 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν.3614/2007
μεταξύ Δήμου Πέλλας και
Σ ύ ν δε σμο ς Δ ια δη μο τ ικ ή ς Σ υ νε ργ α σ ία ς Πε ρ ιβ α λλ ο ντ ικ ή ς
Δ ια χε ίρ ι ση ς Σ τε ρ ε ών Απο β λή τ ων 3 ης Δ ια χε ιρ ι στ ικ ή ς Ενό τ η τ α ς Νο μο ύ Πέ λ λα ς για την
υλοποίηση της πράξης «Π
Π ρο μή θε ια Μ η χα νο λο γ ικ ο ύ Ε ξο π λ ισ μο ύ γ ια τ η ν Αν α βά θ μ ιση
Εγ κ α τα στά σ ε ω ν Δ ια χε ίρ ισ η ς Αστ ικ ών Σ τ ε ρ ε ών Απο β λή τ ων 3 η ς Δ ια χε ιρ ι στ ικ ή ς Ενό τ η τ α ς
Νο μο ύ Πέ λ λ α ς »
9 )Τ η ν υπ ’α ρ ι θ .3 3 1 3 / 20 1 1 α π ό φα ση έ ν τα ξ η ς τη ς πρ ά ξη ς «Π
Π ρο μή θε ια Μ η χα νο λο γ ικ ο ύ
Εξο πλ ισ μο ύ γ ια τη ν Ανα β ά θμ ιση Εγ κ α τασ τά σε ων Δ ια χ ε ίρ ισ η ς Αστ ικ ώ ν Σ τ ε ρε ώ ν
Απο β λή τ ω ν 3 ης Δ ια χ ε ι ρ ισ τικ ή ς Εν ό τη τα ς Νο μ ο ύ Πέ λλ α ς » με κ ωδ ικ ό M IS 3 4 6 6 1 4 τ ο υ
Γε ν ικ ο ύ Γ ρα μ μα τ έ α τη ς Απο κ ε ντ ρω μέ νη δ ιο ίκ η σ η ς Μ α κ ε δο ν ία ς Θρ ά κ η ς
1 0 )Τ η ν υ π ’α ρ ι θ3 0 5 / 2 01 2 α π ό φ α ση
το υ Δ .Σ . πε ρ ί έ γ κ ρ ισ η δ ιε ν έ ργ ε ια ς α νο ιχτ ο ύ
δ ια γ ων ισ μο ύ , α νά δε ιξ η α να δό χο υ γ ια τ η ν ε κ τέ λε σ η τ ο υ υπο έ ργ ο υ τη ς πα ρ α πά ν ω π ρά ξ η ς
με τ ίτλ ο «Π
Π ρο μή θε ια Μ η χα ν ο λο γ ικ ο ύ Εξ ο πλ ισ μ ο ύ γ ια τη ν Ανα βά θ μ ισ η Εγ κ α τα στ ά σε ω ν
Δ ια χε ίρ ι ση ς Αστ ικ ών Σ τ ε ρε ώ ν Απο β λή τ ω ν 3 η ς Δ ια χε ι ρ ι στ ικ ή ς Ενό τη τ α ς Νο μ ο ύ Πέ λλ α ς »
1 1 ) Τ η ν υ π ’ α ρ ι θ . 2 4 3 /2 0 1 2 Α π ό φ α σ η Ο . Ε . π ε ρ ί έ γ κ ρ ι σ η τ ω ν ό ρ ω ν τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς
δ ια κ ή ρ υξ η ς
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1 2 ) Τ η ν υ π ’α ρ ιθ . 2 4 4 /2 0 1 2 Από φα ση Ο . Ε . π ε ρ ί σ υ γ κ ρ ό τη ση ε π ιτρο πή ς δ ιε ν έ ργ ε ια ς
δ ια γ ων ισ μο ύ κ α ι α ξ ιο λ ό γ η ση ς α π ο τε λε σ μά τ ων το υ δ ια γ ων ι σμο ύ

ΑΡΘΡΟ 60
Σειρά ισχύος τευχών δημοπράτησης
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος των
παραπάνω τευχών καθορίζεται ως εξής:
Διακήρυξη Δημοπρασίας
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Προμήθειας
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΑΡΘΡΟ 70
Γλώσσα διαγωνισμού
7.1 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμέτοχη σε
αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά
και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα
επικυρωμένα αντίγραφα και εν ισχύ. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα
υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο και μεταφρασμένα στην ελληνική, υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών ή νόμιμου εκπρόσωπο του ή δικηγόρου.
7.2 Επιτρέπεται η υποβολή φυλλαδίων (του κατασκευαστή) τεχνικών στοιχείων της προσφοράς
στην αγγλική γλώσσα, που θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Παραλαβή στοιχείων διαγωνισμού
Στους ενδιαφερόμενους ή σε εκπροσώπους τους θα διατεθούν από το Δήμο Πέλλας,
ταχυδρομική διεύθυνση Χατζηδημητρίου & Εθν. Αντίστασης, ΤΚ 581 00, τηλ. +3023823
50813, κο Λ. Παπαδόπουλο, τα ακόλουθα τεύχη του διαγωνισμού:
1. Η Διακήρυξη
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Τα παραπάνω στοιχεία, θα χορηγούνται αυθημερόν, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έναντι του
ποσού των 30,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες
πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Επίσης μπορούν να παραλάβουν τα ανωτέρω τεύχη ενεργοποιώντας με δική τους ευθύνη τα
ΕΛΤΑ ή ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφίας. Σε αυτή την περίπτωση η
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Δημοπρατούσα Αρχή θα παραδίδει επί αποδείξει τα ανωτέρω έγγραφα μη λαμβάνοντας ουδεμία
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στους ενδιαφερόμενους.
ΑΡΘΡΟ 90
Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια μηχανημάτων ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης. Προσφορά που αναλαμβάνει την υποχρέωση συντομότερης
παράδοσης, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την αξιολόγηση της, σε συνδυασμό με τον βαθμό
της τεχνολογικής πληρότητας των προσφερομένων οχημάτων.
ΑΡΘΡΟ 100
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
10.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σύνολο ή τμήμα της προμήθειας, μπορούν να
καταθέσουν στο γραφείο διοικητικής μέριμνας (πρωτόκολλο) , έγγραφες προσφορές μέχρι την
ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 16/01/2013 ημέρα τετάρτη και ώρα
10.00 π. μ., σύμφωνα με τα ακολούθως αναφερόμενα.
10.2. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, μέσα σε ένα (1)
αδιαφανή φάκελο καλά σφραγισμένο.
10.3. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν το σύνολο ή τμήμα του
ζητούμενου εξοπλισμού και ο φάκελος προσφοράς να αναγράφει υποχρεωτικά το
δημοπρατούμενο αντικείμενο.
10.4. Οι φάκελοι παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
10.5. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στο Δήμο Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθν.
Αντίστασης –Τ.Κ. 58100 Γιαννιτσά, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη,
με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού.
10.6. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 11-12- 13
της παρούσας, δεν λαμβάνονται υπόψη.
10.7. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία αυτοπρόσωπα από τον Υποψήφιο ή από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού, έως και πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού γίνονται δεκτές και παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν
τις προσφορές προ της έναρξης του διαγωνισμού, όπως καθορίζεται από τη διακήρυξη,
προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
10.8. Στους κύριους φακέλους της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται απ' έξω ευκρινώς
ανάλογα με το προσφερόμενο τμήμα:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
Για την προμήθεια του ‘Μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας’
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Τμήμα 1 - Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος
- Αριθμός διακήρυξης
- Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Το πλήρες όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
Για την προμήθεια του ‘Μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας’
Τμήμα 2 - Συμπιεστής απορριμμάτων (Compactor)
- Αριθμός διακήρυξης
- Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Το πλήρες όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου
Ο κύριος φάκελος της προσφοράς θα περιέχει:
α) Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» [ένα (1) πρωτότυπο και (1)
αντίγραφο].
β) Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» του προσφερόμενου μηχανήματος [κλειστός –
ένα (1) πρωτότυπο και (1) αντίγραφο].
γ) Φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εντός του οποίου θα αναφέρεται ευκρινώς
η οικονομική προσφορά του μηχανήματος [κλειστός –ένα (1) πρωτότυπο].
ΑΡΘΡΟ 110
Κατάλογος δικαιολογητικών συμμετοχής
Τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής θα βρίσκονται εντός του κυρίου φακέλου σε ένα (1)
πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο το οποίο θα παραμείνει στη διάθεση της Υπηρεσίας και με
βάση το άρθρο 3 της παρούσας θα περιλαμβάνει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των
όρων της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης, των νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως
χωρίς καμία επιφύλαξη, όσων αφορά τις αλλοδαπές εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου
εγγράφου των χωρών τους.
2. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι
αναλαμβάνει να παραδώσει το υπό προμήθεια όχημα στον τόπο που ορίζεται στην παρούσα
διακήρυξη, όσων αφορά τις αλλοδαπές εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των
χωρών τους.
3. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι αναλαμβάνει την
διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή, όσων αφορά τις αλλοδαπές
εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.1599/1986) ότι ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει μέσα στο χρόνο
παράδοσης του οχήματος και την σχετική έγκριση τύπου, όσων αφορά τις αλλοδαπές εταιρείες
με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους.
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5. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων
ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όσων αφορά τις αλλοδαπές εταιρείες με
την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους.
6. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) για το χρονικό διάστημα προμήθειας ανταλλακτικών
και τον χρόνο παράδοσης τους στον Δήμο από την έγγραφη παραγγελία τους, όσων αφορά τις
αλλοδαπές εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών τους.
7. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται το εργοστάσιο στο οποίο θα
κατασκευαστούν τα προσφερόμενα μηχανήματα και η χώρα εγκατάστασης του. Εφόσον για την
παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να
δηλωθεί το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του καθώς και το ποσοστό
συμμετοχής στην διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από τις φάσεις.
Όσων αφορά τις αλλοδαπές εταιρείες με την προσκόμιση ισοδύναμου εγγράφου των χωρών
τους. Επισημαίνεται ότι η προστασία εγχώριας και επαρχιακής βιομηχανίας δεν λαμβάνεται
υπόψη, αφού ο διαγωνισμός είναι διεθνής.
8. Δήλωση πρωτότυπη από τον κατασκευαστή του οχήματος/μηχανήματος ότι αποδέχεται την
προμήθεια και δηλώνει τον ακριβή χρόνο παράδοσης αυτού στον Δήμο Πέλλας. Το έγγραφο θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική σύμφωνα με τα
αναφερόμενα.
9. Αναλόγως του προσφέροντα τα ακόλουθα:
α) Αν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά όλα τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφο Α.
β) Αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά όλα τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφο Β και επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του συμμετέχοντος και των έγγραφων τροποποιήσεων αυτού, καθώς και τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει την μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε.) μαζί με
απόφαση του διαχειριστικού-εκπροσωπευτικού οργάνου της συμμετέχουσας επιχείρησης που
εγκρίνει την συμμετοχή αυτής στον Διαγωνισμό και ορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο διορισμένο
με σχετική δήλωση ή επίσημο έγγραφο. Εάν η προσφορά κατατεθεί κατά την ημέρα του
διαγωνισμού από οιονδήποτε πλην του νόμιμου εκπροσώπου απαιτείται εξουσιοδότηση του
εκπροσώπου αυτής, για την κατάθεση της προσφορά, ο οποίος προσκομίζει Δ.Α.Τ. ή
διαβατήριο κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
γ) Εάν πρόκειται για συνεταιρισμούς όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 παραγράφου Γ, το
καταστατικό του συνεταιρισμού όπως δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο και την απόφαση του
διοικητικού συμβουλίου που εγκρίνει την συμμετοχή αυτής στον Διαγωνισμό και ορίζει τον
νόμιμο εκπρόσωπο διορισμένο με σχετική δήλωση ή επίσημο έγγραφο. Εάν, η προσφορά
κατατεθεί κατά την ημέρα του διαγωνισμού από οιονδήποτε πλην του νόμιμου εκπροσώπου
απαιτείται εξουσιοδότηση του εκπροσώπου αυτής, για την κατάθεση της προσφορά, ο οποίος
προσκομίζει Δ.Α.Τ. ή διαβατήριο κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

δ) Αν πρόκειται για ενώσεις προμηθευτών και κοινοπραξίες προμηθευτών, όλα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 3 παραγράφου Δ και κατά περίπτωση για κάθε μία από τις
κοινοπρατούσες ή προς σύσταση Κ/Ξ επιχειρήσεις, με ποινή αποκλεισμού, τα εξής: Αποφάσεις
των διαχειριστικών-εκπροσωπευτικών οργάνων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων για την
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συμμετοχή τους στον διαγωνισμό σε Κ/Ξ, τον ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και κοινού
εκπροσώπου. Η προσφορά υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες, με ποινή αποκλεισμού.

Όλα τα δικαιολογητικά, έγγραφα, πιστοποιητικά και λοιπά κείμενα του φακέλου θα πρέπει να
είναι στην ελληνική γλώσσα, πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα και εν ισχύ. Όλες οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο
εκπρόσωπο και επικυρωμένες από δημόσια αρχή, επί ποινή απαράδεκτου της προσφοράς. Στο
Παράρτημα ΙΙ δίδεται υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86. Δικαιολογητικά που
έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο και μεταφρασμένα
στην ελληνική, υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου εξωτερικών ή από
νόμιμο εκπρόσωπο του ή από δικηγόρο.
Τα παραπάνω στοιχεία, πιστοποιητικά κ.λ.π. δικαιολογητικά του άρθρου αυτού θα υποβληθούν
μαζί με τον Φάκελο Προσφοράς, μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή ενός ή περισσοτέρων
θεωρείται ουσιώδης απόκλιση και επιφέρει αποκλεισμό του Φακέλου Προσφοράς.
Η παράλειψη υποβολής του φακέλου όπως απαιτείται και η ψευδής δήλωση ή παροχή ψευδών
πληροφοριών συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τον Διαγωνισμό με την
επιφύλαξη των νομικών κυρώσεων που συνεπάγονται.
ΑΡΘΡΟ 120
Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς θα αναγράφουν τον τίτλο της Επιχείρησης και την
επιγραφή:
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια του ‘Μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας’
Τμήμα 1 - Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος”
ή
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια του ‘Μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας’
Τμήμα 2 - Συμπιεστής απορριμμάτων (Compactor)”
και θα περιλαμβάνουν σε ένα (1) πρότυπο και ένα (1) αντίγραφο όλα τα ζητούμενα στο τεύχος
των τεχνικών προδιαγραφών, τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά σχέδια, και λοιπές πληροφορίες
σε τρόπο που να καθιστά σαφή όλα τα στοιχεία του προσφερομένου αντικειμένου.
Προσφορά μη συνοδευόμενη από το φάκελο αυτό ή από ασαφές ή ελλιπές θα απορρίπτεται.
Διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαρθρώσουν στην τεχνική προσφορά τους
σύμφωνα τα παρακάτω:
1) Η προσφορά θα είναι διαρθρωμένη με βάση την Διακήρυξη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
2) Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους σε σχετικά τεχνικά
φυλλάδια των προϊόντων που προσφέρουν.
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3) Η υποβολή όλων των παραπάνω στοιχείων του παρόντος άρθρου, μεταφρασμένων στα
ελληνικά είναι υποχρεωτική. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί σε ξένη γλώσσα θα
υποβληθούν ξενόγλωσσα σε πρωτότυπο και μεταφρασμένα στην ελληνική, υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφραση του Υπουργείου εξωτερικών ή από νόμιμο εκπρόσωπο του ή από δικηγόρο.
ΑΡΘΡΟ 130
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
Οι φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφουν τον τίτλο της Επιχείρησης και την
επιγραφή:
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια του ‘Μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας’
Τμήμα 1 - Λειοτεμαχιστής ογκωδών απορριμμάτων ερπυστριοφόρος”
ή
“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την προμήθεια του ‘Μηχανολογικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας’
Τμήμα 2 - Συμπιεστής απορριμμάτων (Compactor)”
και θα περιλαμβάνει σε πρωτότυπο την οικονομική προσφορά στην οποία πρέπει να έχουν
υπολογιστεί και να συμπεριλαμβάνονται :
α) Η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς.
β) Η δαπάνη για όλες τις κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του Φ.Π.Α., που
είναι απαραίτητη για την παράδοση των ειδών στον τύπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
από τα τεύχη δημοπράτησης.
γ) Όλες οι επιβαρύνσεις και οι φόροι, οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων μαζί με τις
επιβαρύνσεις που τυχόν επιβληθούν αναδρομικά θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Η τιμή της προσφοράς είναι σε € (ευρώ) και πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και εγγράφως
και θα περιλαμβάνει:
- Αξία απαλλαγμένη από Φ.Π.Α.
- Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσοστό 23 % και σε €.
- Την συνολική προσφερόμενη τιμή που περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α, αριθμητικώς και
ολογράφως.
- Όλα τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από
τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ο οποίος θα μονογράψει και τα στοιχεία κατά σελίδα.
Μονογραφές που τυχόν λείπουν μπορούν να συμπληρωθούν ενώπιον της επιτροπής
διαγωνισμού μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Στο τεύχος 5 δίδεται το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς που οι διαγωνιζόμενοι
οφείλουν να συμπληρώσουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο και να συμπεριλάβουν στον φάκελο
της οικονομικής προσφοράς. Στην περίπτωση που αυτό χρειαστεί να συμπληρωθεί περισσότερο
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από μια φορά, δίνατε να γίνει σε φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εντύπου, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο παρόν άρθρο.
Η παραπάνω προσφορά θα ισχύει τουλάχιστο επτά (7) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 140
Εναλλακτικές προσφορές
Από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν μπορούν να επιδοθούν εναλλακτικές προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 150
Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
15.1. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, την Υπ.Απ.
11389/93 ΕΚΠΟΤΑ και την λοιπή σχετική Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία που διέπει των
διαγωνισμό.
15.2. Μόλις λήξει η ώρα για την παράδοση των προσφορών απαγορεύεται η αποδοχή άλλων
εκτός αν συνεχίζεται η παράδοση χωρίς διακοπή.
ΑΡΘΡΟ 160
Αποσφράγιση προσφορών – Διαδικασία διαγωνισμού
16.1. Η επιτροπή διαγωνισμού αφού παρέλαβε από το γραφείο διοικητικής μέριμνας του Δήμου
Πέλλας τους φακέλους που έχουν καταθετεί ή αποσταλεί ταχυδρομικώς και έχουν περιέλθει
στην υπηρεσία εμπρόθεσμα προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημέρα τετάρτη και ώρα 10.00 π. μ. στις 16/01/2013. Προσφορές που
υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται στο γραφείο διοικητικής μέριμνας του Δήμου Πέλλας για επιστροφή, ως
εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την διαδικασία που αφορά διαγωνισμό που
πραγματοποιείται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά : αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
και ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» μονογράφονται και σφραγίζονται
από το ανωτέρω όργανο όλα τα δικαιολογητικά. Οι φάκελοι με τις ενδείξεις « Τεχνική
προσφοράς» και « Οικονομική προσφορά» δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από την
Ε.Δ. μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Η
αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει την ημέρα και ώρα που θα
ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού στους συμμετέχοντες που
προκρίθηκαν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού.
16.2 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο και εφόσον συγκαλέσει τις
απαιτούμενες συνεδριάσεις προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές,
καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, στο πρακτικό Ι το οποίο υπογράφει και
σφραγίζει. Το πρακτικό Ι του 1 ου σταδίου του διαγωνισμού κοινοποιείται στους συμμετέχοντες
μέσο τηλεομοιοτυπίας (fax) και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη. Το πρακτικό I μαζί με τις τυχών
ενστάσεις υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας η οποία και
θα καθορίσει την ημερομηνία της συνεδρίασης του ανοίγματος των τεχνικών προσφορών.
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16.3. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού συγκαλεί τους συμμετέχοντες
που προκριθήκαν στο 2ο στάδιο, στην δημόσια συνεδρίαση με σχετική ανακοίνωση, που θα
τους αποσταλεί μέσο τηλεομοιοτυπίας (fax),
για το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους
φακέλους των τεχνικών προσφορών μονογράφει και σφραγίζει κάθε σελίδα και προβαίνει,
εφόσον συγκαλέσει τις απαιτούμενες συνεδριάσεις, στην τεχνική αξιολόγηση – βαθμολόγηση
των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων. Το αναφερόμενο όργανο συντάσσει το πρακτικό
ΙΙ το οποίο υπογράφει και σφραγίζει, το
κοινοποιεί
στους συμμετέχοντες μέσο
τηλεομοιοτυπίας (fax) και αναρτά
στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Οι
συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με δική τους ευθύνη. Το πρακτικό II μαζί με τις τυχών
ενστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας η οποία
και θα καθορίσει την ημερομηνία της συνεδρίασης του ανοίγματος των οικονομικών
προσφορών.
16.4. Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού συγκαλεί τους συμμετέχοντες
που προκρίθηκαν στο 3ο και τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση, που
θα τους αποσταλεί μέσο τηλεομοιοτυπίας (fax), στην δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα των
οικονομικών προσφορών. Η επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει ανακοινώνει το πρακτικό ΙΙΙ
στους συμμετέχοντες του σταδίου αυτού μέσο τηλεομοιοτυπίας (fax) και το αναρτά στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση με δική τους
ευθύνη. Το πρακτικό III μαζί με τις τυχών ενστάσεις υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Πέλλας για έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
16.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
16.6. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν κατά την αποσφράγιση των προσφορών (Κύριος
Φάκελος, Φάκελος Προσφοράς, Φάκελος Οικονομικής προσφοράς) είναι οι προσφέροντες ή
νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.
ΑΡΘΡΟ 170
Αξιολόγηση προσφορών
17.1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, βάση του κριτηρίου της συμφερότερης
προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία:
H τιμή
Η κάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης
Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος
Τα λειτουργικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του οχήματος
Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας
Η εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση εκ μέρους του προμηθευτή
Η επάρκεια ανταλλακτικών και ο χρόνος παράδοσης τους
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι
αποδεκτές και δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και
τους ουσιώδης όρους της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που κατά τα τεχνικά
χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτονται. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την παρακάτω διαδικασία:
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Α)
τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε προμηθευτή σε σχέση με τις
προδιαγραφές του Τεύχους 3, η ποιότητα των υλικών και τα λοιπά τεχνικής φύσεως
χαρακτηριστικά. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την
περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και αυξάνεται μέχρι τους 60
στην περίπτωση που οι τεχνικές προδιαγραφές του αξιολογούμενου αντικειμένου
υπερκαλύπτουν αυτές της διακήρυξης. Η ομάδα αυτή έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 (ή 70%
επί του συνολικού βαθμού).
Β) Η εγγύηση καλής λειτουργίας, ο χρόνος παράδοσης, τα στοιχεία τεχνικής υποστήριξης,
εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνεται ο οριζόμενος από την
προσφορά χρόνος εγγύησης των υλικών, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική
βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας αυτής καθορίζεται σε
50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης και
αυξάνεται μέχρι τους 60 στην περίπτωση που τα στοιχεία του αξιολογούμενου αντικειμένου
υπερκαλύπτουν αυτά της διακήρυξης. Η ομάδα αυτή έχει συντελεστή βαρύτητας 0,3 (ή 30% επί
του συνολικού βαθμού).
Η τιμή προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανοιγμένη προσφορά. Η
προστασία εγχώριας και επαρχιακής βιομηχανίας δεν λαμβάνεται υπόψη, αφού ο διαγωνισμός
είναι διεθνής.
Με βάση τον πίνακα αξιολόγησης προσδιορίζεται η βαθμολογία κάθε προσφερόμενου
οχήματος για το οποίο γίνεται αξιολόγηση. Η γενική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου
προσδιορίζεται από τον τύπο:
ΓΒ = Βαθμός Α ομάδας + Βαθμός Β ομάδας
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΜΑΔΑ A: Τεχνικές Προδιαγραφές, Ποιότητα και Λειτουργικότητα
Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συμφωνία με ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ισχύς κινητήρα, τρόπος εισπνοής, τύπος μετάδοσης
01
κίνησης, διαστάσεις, υδραυλικό κύκλωμα, σύστημα
διεύθυνσης, σύστημα εργασίας, σύστημα πέδησης,
τύπος και υλικό πλαισίου
Τεχνική αξία λειτουργικότητα και αποδοτικότητα:
Τεχνικά στοιχεία συστημάτων εργασίας, συστήματα
02
ασφάλειας κατά την εργασία, επιπλέον συστήματα
για λειτουργία σε δυσμενής συνθήκες, παρελκόμενα
Ποιότητα, καταλληλότητα, ευελιξία οχήματος,
03
ειδικός εξοπλισμός εργασίας
Σύνολο βαθμολογίας προσφοράς
Συντελεστής βαρύτητας ομάδας
Βαθμός Α ομάδας (= Βαθμολογία προσφοράς Χ 0,7)

Συντελεστής
βαρύτητας

Βαθμός

Σταθμισμένη
βαθμολογία

0,36

0,36

0,28
70%
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ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη

A/A
01

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ποιότητα και χρόνος εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια,
02
ανταλλακτικά, service, κινητά συνεργεία)
03 Εκπαίδευση προσωπικού
04 Χρόνος παράδοσης
Σύνολο βαθμολογίας προσφοράς
Συντελεστής βαρύτητας ομάδας
Βαθμός Β ομάδας (=Βαθμολογία προσφοράς Χ 0,3)

Συντελεστής
βαρύτητας
0,10

Βαθμός

Σταθμισμένη
βαθμολογία

0,10
0,02
0,78
30%

Όπου,
Βαθμός: ο βαθμός που λαμβάνει το κάθε επιμέρους κριτήριο και κυμαίνεται από 40 έως 60
μονάδες.
Σταθμισμένη βαθμολογία: το γινόμενο Συντελεστή βαρύτητας x Βαθμού για κάθε επιμέρους
κριτήριο.
Βαθμός Α ομάδας, Βαθμός Β ομάδας: οι επιμέρους βαθμολογίες του διαγωνιζόμενου στην Α΄
και Β΄ ομάδα αντίστοιχα.
ΓΒ: η γενική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου
Η συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την
ανηγμένη προσφορά, από τον τύπο:

A 

όπου:
ΑΠ: ανηγμένη προσφορά
ΓΒ: γενική βαθμολογία
ΟΠ: συνολική οικονομική προσφορά
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανηγμένη προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 180
Ενστάσεις-διοικητικές προσφυγές
18.1.Ενστάσεις
18.1.1. Κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό
Μπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό, μόνο από
προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιαδήποτε στάδιο
της διαδικασίας και μόνο για λόγους που ανακύπτουν στο αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την
επόμενη εργάσιμη μέρα από την ανακοίνωση του πρακτικού του αντιστοίχου σταδίου. Η
ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της.
18.1.2.Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού
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Μπορεί να υποβληθεί ένσταση κατά της διενέργειας του διαγωνισμού , μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση
της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της επιτροπής του διαγωνισμού. Η ένσταση αυτή
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία εισηγείται στην
Οικονομική Επιτροπή που εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους προαναφερόμενους
προ της υπογραφής σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
Η διαδικασία συμμορφώνεται με το άρθρο 15 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
18.2.Διοικητικές προσφυγές
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν, κατά τα οριζόμενα από το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ
173Α). προσωρινή δικαστική προστασία για την ακύρωση κάθε πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής που παραβιάζει κανόνα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εσωτερικού
δικαίου σχετικού με τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης,
να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 1 του Ν. 3886/2010, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντά του και της αιτιολογίας της.
Η ένσταση - προσφυγή κοινοποιείται υποχρεωτικά, με φροντίδα του προσφεύγοντος, στον
εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόμενου από τυχόν ολική ή μερική παραδοχή της
προδικαστικής προσφυγής.
Η προδικαστική προσφυγή αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή της διαδικασίας του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε
δεκαπέντε (15) ημέρες από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία , τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστική προσφυγής. Η Αναθέτουσα αρχή
δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την προδικαστική προσφυγή και μετά την πάροδο της
ανωτέρω προθεσμίας.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή
με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την
παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν.3886/2010.
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Προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους
αναφερόμενους στον Ν.3886/2010, δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση που ζητηθούν, από τους ενδιαφερόμενους, συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της
προθεσμίας άσκησης ένστασης , αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός
έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει
δικαίωμα ένστασης,.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο
δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων,
δικαιούνται να ζητήσουν, από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις
κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του
παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως ή επί της προσφυγής κοινοποιείται στους ενιστάμενους
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της
σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα
αρχή, με ευθύνη τους.
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την
αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου.
Οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν στην
κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητά τους από τον Γενικό Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και προβάλλονται μόνο με την
προδικαστική προσφυγή κατά του άρθρου 4 του Ν.3886/2010.
ΑΡΘΡΟ 190
Έγκριση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη του διαγωνισμού
19.1. Τα πρακτικά του διαγωνισμού, το σύνολο των προσφορών, οι τυχόν ενστάσεις που θα
υποβληθούν και οι εισηγήσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού πάνω στις ενστάσεις υποβάλλονται
κάθε φορά στη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας η οποία αποφαίνεται για το
αποτέλεσμα του κάθε σταδίου του διαγωνισμού, καθώς και για την κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού .
19.2. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας δικαιούται να κρίνει το αποτέλεσμα
ασύμφορο και να επαναλάβει τον διαγωνισμό με τους ίδιους όρους ή νέους, χωρίς να προκύπτει
οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αυτών που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.
19.3. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, είτε γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή ή
γιατί δεν θα μετέχει ικανός αριθμός μειοδοτών ή γιατί οι προσφορές απορριφθούν επειδή είναι
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απαράδεκτες ή ασύμφορες, ο Δήμος Πέλλας δικαιούται ή να επαναλάβει τον διαγωνισμό ή να
προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας όπως ορίζει ο νόμος, χωρίς να
απορρέει αξίωση προς τους συμμετέχοντες.
ΑΡΘΡΟ 200
Υπογραφή της σύμβασης – Κυρώσεις εκπρόθεσμης παράδοσης
20.1 Ο Δήμος Πέλλας θα ειδοποιήσει με επιστολή τον Ανάδοχο προμηθευτή για την έγκριση
του αποτελέσματος και θα τον προσκαλέσει να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης. Αν ο προμηθευτής δεν προσέλθει για την υπογραφή ή αν δεν στείλει
έγγραφη δήλωση μέσα σε 15 ημέρες, και αποδοχή της προμήθειας που κατακυρώθηκε για
λογαριασμό του ορίζοντας συγχρόνως και ημέρα παρουσίασής του για την υπογραφή της
σύμβασης, που δεν θα υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της εν λόγω
δήλωσης, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγύησης
συμμετοχής προς όφελος του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93
ΕΚΠΟΤΑ.
20.2. Σε περίπτωση που ο τελευταίος μειοδότης δεν αποδεχθεί την κατακύρωση του
διαγωνισμού και κηρυχθεί έκπτωτος κατά την παρ.1 του άρθρου αυτού ή κηρυχθεί έκπτωτος
για οποιαδήποτε αιτία που ορίζεται στα άρθρα 33 και 35 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, ο
Δήμος Πέλλας δικαιούται να επαναλάβει τον διαγωνισμό σε βάρος του έκπτωτου, καθώς επίσης
και να προβεί στην ρευστοποίηση και είσπραξη της εγγύησης που έχει κατατεθεί (είτε
συμμετοχής, είτε καλής εκτέλεσης) ενώ θα διατηρεί κάθε δικαίωμα για τυχόν ζημίες που θα
προκύψουν υπέρ του.
20.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του υλικού επιβάλλονται ποινικές ρήτρες στον
προμηθευτή όπως ορίζετε από το άρθρο 33 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.
20.4. Με την ανακήρυξη αναδόχου ή αναδόχων για τα δημοπρατούμενα οχήματα θα
υπογραφούν δυο (2) συμβάσεις που η κάθε μια θα αφορά : 1) ένα λειοτεμαχιστή ογκωδών
απορριμμάτων ερπυστριοφόρο, 2) ένα συμπιεστής απορριμμάτων.
ΑΡΘΡΟ 210
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Οι διαγωνιζόμενοι θα δηλώσουν τον χρόνο παράδοσης που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
των 6 μηνών ενώ η μείωση του χρόνου παράδοσης βαθμολογείται, και θα δηλώσουν τον χρόνο
εγγύησης καλής λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους με το
επιπλέον να βαθμολογείται.
Προ της υπογραφής της σύμβασης ο Ανάδοχος της προμήθειας οφείλει να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης - λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, δηλαδή
10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 220
Χρόνος εγγύησης
22.1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι το υπό προμήθεια
μηχάνημα, που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και σχεδίων και της προσφοράς και ότι θα είναι στο
σύνολό του από υλικό άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής, απαλλαγμένο από
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οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε σχεδίαση, είτε υλικά κατασκευής αυτών, είτε
στην εργασία κατασκευής και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για την χρήση και
λειτουργία για την οποία προορίζονται.
22.2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια μηχανημάτων, καθορίζεται στις προσφορές
των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) χρόνο (12
μήνες) και θα αρχίζει από την παραλαβή του αντιστοίχου μηχανήματος έτοιμου για λειτουργία.
22.3. Εάν κατά την παραλαβή έτοιμου (πλήρους) μηχανήματος, αυτό ή τμήμα (πλαίσιο ή
υπερκατασκευές) του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και
των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της
επιτροπής παραλαβής να ζητηθεί αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών
που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκυόμενων του μηχανήματος ώστε να γίνει απόλυτα
κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, εάν δεν γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες
θα απορρίπτεται το αντικείμενο και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία
αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το ακατάλληλο μηχάνημα ή τμήμα αυτού κλπ. μέσα
σε προθεσμία που ορίζεται από την επιτροπή παραλαβής που αν περάσει άπρακτη ο
προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση που έχει κατατεθεί απ' αυτόν θα εκπέσει
αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Για κάθε αλλαγή - τροποποίηση ή επισκευή απαιτείται η
προσκόμιση εγγράφου πιστοποιητικού ποιότητας του υλικού κλπ, από την αρμόδια υπηρεσία
του Δημοσίου με δαπάνες και ενέργειες του αναδόχου.
Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση
του ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την
αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει
γι ' αυτούς από τις πιο πάνω βλάβες.
22.4. Κατά τον χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές του
δαπάνες την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά
λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά
του μηχανήματος που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του
προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος αυτές σε βάρος και για
λογαριασμό του προμηθευτή ή με άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.
22.5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της
λειτουργίας του μηχανήματος και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολό τους περισσότερο
από 8 ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες του
υποχρεώσεις από το άρθρο αυτό να καταβάλει στο Δήμο λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας
και ανεξάρτητα από υπαιτιότητα του προμηθευτή το ποσό των 50 € για κάθε μέρα επιπλέον των
ημερών. Η ποινική αυτή ρήτρα θα επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου και το σύνολό της
θα εκπίπτει από την εγγύηση καλής εκτέλεσης - λειτουργίας.
22.6. Αυτοί που συμμετέχουν στο διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι με την προσφορά τους να
καθορίζουν τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν κατά τον χρόνο της εγγύησης τις ανάγκες που
παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές και κατά περίπτωση καθώς ακόμα και να
εξασφαλίζουν την ύπαρξη των ανταλλακτικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Διακήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 230
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ανεξάρτητα απ'
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς άλλα νομίσματα για χρονικό διάστημα επτά
(7) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού λόγω του αρκετά επίπονου της αξιολόγησης. Ο
Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν
από τη λήξη της, την προθεσμία κατά δύο (2) μήνες κάνοντας το γνωστό εγγράφως στους
διαγωνιζόμενους.
ΑΡΘΡΟ 240
24.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και να αφορούν την παράδοση των ειδών,
ελευθέρων κάθε βάρους μέχρι και την παράδοση τους στον ΧΥΤΑ Δ. Πέλλας.
24.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ γίνεται με δυο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία,
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε
δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα πάνω εάν το τρίτο δεκαδικό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
24.3 Ιδιαίτερα χαμηλές τιμές – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική πώλησης κάτω του κόστους
κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του είδους προς εμπορία (Dumping price) ή
ότι το προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης η προσφορά απορρίπτεται. Οι
προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης
του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας.
β) Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με
την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν (Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, Ν.1599/1986) με την
προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του
κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία ή αποδέκτης
εξαγωγικής επιδότησης.
γ) Δεν έχουν υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες
προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την
Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που
αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που
συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
24.4 Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν της έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού. Για το
σκοπό αυτό θα ζητούνται οι αναγκαίες διευκρινήσεις και πληροφορίες, εγγράφως, από τον
προσφέροντα.
24.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίδεται ενιαία τιμή για το σύνολο της προσφερόμενης ποσότητας, η προσφορά απορρίπτεται.
ΑΡΘΡΟ 250
Τρόπος πληρωμής αναδόχου
Η πληρωμή της αξίας των οχημάτων στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του συνόλου
της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου.
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ΑΡΘΡΟ 260
Παροχή διευκρινήσεων για τον διαγωνισμό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινήσεις κ.τ.λ. για τον
διαγωνισμό, το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης
υποβολής των προσφορών αυτές, θα παρέχονται από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό. Οι
πληροφορίες αυτές αποστέλλονται έως τέσσερις (4) ημερολογιακές ημέρες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 270
Δημοσίευση
Ο διαγωνισμός θα γίνει, ύστερα από τουλάχιστον 52 ημέρες, από την ημερομηνία αποστολής
περίληψης της διακήρυξης στην υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για δημοσίευση ήτοι 6/11/2012 και 8/11/2012 ημερομηνία αποστολής διόρθωσή της . Τα έξοδα
δημοσίευσης στην ανωτέρω υπηρεσία βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
της Υπ. Απ. 11389/93 και του Ν. 3548/2007, δηλαδή στην Επίσημη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες εθνικής εμβέλειας («Ηχώ
των Δημοπρασιών» και «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών») σε μια ημερήσια (1) νομαρχιακή
εφημερίδα με έδρα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας («Γιαννιτσά») και σε δύο (2)
εβδομαδιαίες εφημερίδες («Λόγος της Πέλλας» και «Νέοι Ορίζοντες») που έχουν έδρα στην
περιφερειακή ενότητα Πέλλας. Θα ανακοινωθεί επίσης στην Γραμματεία Βιομηχανίας και στα
διάφορα επιμελητήρια και συνδέσμους.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Φορέα διενέργειας του διαγωνισμού.

Γιαννιτσά 8 – 11 – 2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΖΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μηχ/γος/Ηλ/γος Μηχανικός

ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ–ΣΑΝΤΙΝΙ ΛΟΥΤΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Γ’

Εγκρίθηκε με την 243/2013 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Πέλλας

29

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Υ Π Ο ΔΕ Ι ΓΜ Α

Ι

Ε ΓΓ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ

Ε Π Ι ΣΤ Ο Λ ΗΣ
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Ανήκει στη διακήρυξη ………………….
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………..…………………….
Κατάστημα ………………………………………….………………………………..
(Δ/νση οδός - αριθμός T.K. FΑΧ)
Ημερομηνία έκδοσης………………..
ΕΥΡΩ.......….…………………….......
Προς : ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.................…. ΕΥΡΩ .…….................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι
του
ποσού
των
ΕΥΡΩ.............…....….
υπέρ
της
εταιρείας………………………………………………………………………………………
Δ/νση.......…………………………………………..δια τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο
διαγωνισμό
της
……………………………………………………………
για
την
προμήθεια…………………………………………………………………………...
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.……………………/2011 Διακήρυξη σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της Εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωση σας,
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την .……...................................................................
Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσά των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όρια
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Π Α Ρ ΑΡ Τ ΗΜ Α

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α

Ι Ι

Υ ΠΕ ΥΘ Υ Ν ΗΣ

Δ ΗΛ Ω ΣΗ Σ

( Ν . 1 5 9 9 /1 9 8 6 )
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Aρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί
να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν.1599/1986
Προς: (1)
Ο-Η (όνομα):
Επώνυμο:
Όνομα και επώνυμο πατέρα:
Όνομα και επώνυμο μητέρας:
Όνομα και επώνυμο συζύγου:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Τόπος κατοικίας:
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:
-Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 22 του 1599/1986(3) δηλώνω ότι:

Ημερομηνία:

/

/20

O δηλών

(Υπογραφή)
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