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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ανοικτού  δημόσιου  διαγωνισμού  για  την  Προμήθεια  και  εγκατάσταση  υπόγειων  κάδων  ως

υποέργου 1 του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ » με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1.  του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και  Ρυθμίσεις  συναφών

θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).

2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών

οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).

3. του  Π.Δ. 60/2007  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της

οδηγίας  2004/18/ΕΚ  περί  συντονισμού  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων

συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την

οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.

4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) 

και ιδιαίτερα του άρθρου 158 και του άρθρου 209.

5.  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και

ιδιαίτερα του άρθρου 278.

Β.  Την υπ’  αριθ.  342/2013 απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ανοικτό δημόσιο  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 

την προμήθεια του παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή είδους ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ
Κωδικός αριθμός είδους κατά CPV 2008 44613400-4
Συμπληρωματικός κωδικός αριθμός 

είδους κατά CPV 2008

DA 18-5

Ποσότητα 12
Μονάδα μέτρησης Τεμάχια
Πρϋπολογισθείσα δαπάνη Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

23%)
Πηγή χρηματοδότησης Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 

Πόλεων 2012-2015» για το 2013 του 

ΥΠΕΚΑ-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  υλικών  της  προμήθειας  περιλαμβάνονται  στην

μελέτη  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΠΟΓΕΙΩΝ  ΚΑΔΩΝ»  που

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής

2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο κτίριο του Δημαρχείου Καρδίτσας που βρίσκεται στην οδό 

Αρτεσιανού 1, στην Καρδίτσα την 2α Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 το 

μεσημέρι.



Η λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών είναι 11.00 π.μ. της ίδιας 

μέρας και όσες προσφορές κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Μετά  τη  λήξη  της  προθεσμίας  παραλαβής  θα  αρχίσει  η  διαδικασία  της

αποσφράγισης  η  οποία  θα  γίνει  δημόσια  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και

Αξιολόγησης  του διαγωνισμού.

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

α) φυσικά πρόσωπα,

β) νομικά πρόσωπα

γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)

δ) συνεταιρισμοί

2) Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους

τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

α) Οι Έλληνες πολίτες:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2.  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν

καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους

δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

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

υπό  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.

5.  Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  η

εγγραφή  τους  σ'  αυτό  και  το  ειδικό  επάγγελμά  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 ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.



6.  Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  άλλου  ισοδύναμου

πιστοποιητικού του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και

κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001 και του κατασκευαστή

του τελικού προϊόντος.

β) Οι αλλοδαποί:

1. Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  τουλάχιστον  του

τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της

χώρας  εγκατάστασής  τους,  από  το οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  συντρέχουν οι

ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .

4.  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  περί

εγγραφής  τους  στα  μητρώα  του  οικείου  επιμελητηρίου  ή  σε  ισοδύναμους

επαγγελματικούς καταλόγους.

5.  Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  ISO  9001  ή  άλλου  ισοδύναμου

πιστοποιητικού του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι και

κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001 και του κατασκευαστή

του τελικού προϊόντος.

γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  (α)  και  (β)  εκτός του αποσπάσματος ποινικού

μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

δ) Οι συνεταιρισμοί:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το  οποίο  να

προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α). 

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που

συμμετέχει στην ένωση.



Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην

υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που

διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία

στην προσφορά σχετικά με αυτό.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους,

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του

γνησίου  της  υπογραφής  του  εκπροσωπουμένου  από  αρμόδια  δικαστική  ή

διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν

καλύπτουν  όλες  τις  παραπάνω περιπτώσεις,  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από

ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται  ενώπιον δικαστικής  ή  διοικητικής

αρχής  ή  συμβολαιογράφου.  Για  τους  προμηθευτές  που  στη  χώρα  τους  δεν

προβλέπεται  από τον νόμο ένορκη δήλωση,  αυτή μπορεί  να  αντικατασταθεί  με

υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από

αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

4. Άλλα δικαιολογητικά

1)  Για  να  διαπιστωθεί  η  φερεγγυότητά,  η  επαγγελματική  αξιοπιστία,  η

χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  γενικότερα  κατάστασή  και  οι  τεχνικές

δυνατότητές των προμηθευτών, λαμβάνονται υπόψη από την αρμόδια επιτροπή:

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).

γ)  Εάν  έχουν  υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ)  Η  συνέπεια  της  επιχείρησης  στην  εκπλήρωση  τόσο  των  συμβατικών  της

υποχρεώσεων,  όσο  και  των  υποχρεώσεών  της  προς  υπηρεσίες  του  δημόσιου

τομέα.

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών

που ζητούνται από την υπηρεσία. στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης.

ζ)  Η  επιχειρηματική  δομή,  όπως  η  μορφή  της  επιχείρησης,  το  εύρος  της

δραστηριότητάς της και το κύρος της.

η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.

θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.

ι) Η παραγωγική δυνατότητα.

ια) Η ποιότητα των προϊόντων.



2)  Για  την  εξέταση  των  άνω  κριτηρίων,  πρέπει  να  υποβληθούν  μαζί  με  την

προσφορά τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

α.  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι  έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των

τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός

εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του

τους  όρους  αυτής  που  είναι  διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης,

προκειμένου να αξιολογηθούν.

β.  Υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  να  βεβαιώνεται  ότι  η  επιχείρηση  του

συμμετέχοντος  νομικού  προσώπου  δεν  λειτουργεί  υπό  καθεστώς  νομικών

περιορισμών.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του

από διαγωνισμούς δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει

υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  του

δραστηριότητας,  για  τη  συνέπεια  της  επιχείρησης  στην  εκπλήρωση  τόσο  των

συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του

δημόσιου  τομέα,  καθώς  και  εάν  η  επιχείρηση  έχει  υποπέσει  στο  παράπτωμα

ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που

ζητούνται από το Δήμο.

ε.  Υπεύθυνη Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια  του διαγωνιζόμενου και  το

μετοχικό κεφάλαιο, προσκομίζοντας:

- κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν,

- αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης,

- δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή και του

κύκλου εργασιών, που αφορά ειδικά τα προς προμήθεια υλικά κατά τις τρεις (3)

προηγούμενες οικονομικές χρήσεις.

στ. Δήλωση για την επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος

δραστηριότητας και το κύρος της.

ζ. Δήλωση για τις εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, προσκομίζοντας κατάλογο

στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων

χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας,

παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου και

ιδιωτικού  τομέα).  Στην  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  παραλήπτης  ανήκει  στο

δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας

υπηρεσίας, όπου θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών.

Στην  περίπτωση που  ο  παραλήπτης  ανήκει  στον  ιδιωτικό  τομέα  οι  παραδόσεις

αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης.



η.  Δήλωση  για  τον  τεχνικό  (μηχανολογικό)  εξοπλισμό,  καθώς  και  για  το

προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, προσκομίζοντας:

- αναλυτική κατάσταση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης

και των μέσων ελέγχου αυτής,

- κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή.

θ. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την

ποιότητα των προϊόντων, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας

των  προς  προμήθεια  υλικών,  που  να  επιβεβαιώνουν  τήρηση  προδιαγραφών

προτύπων των προσφερόμενων προϊόντων.

ι.  Δήλωση  διαγωνιζόμενου  για  εκτέλεση  ομοίων  κατασκευών  με  τις

προσφερόμενες,  στην  οποία  θα  αναφέρει  με  λεπτομέρεια  τους  Δήμους  και  τα

Ν.Π.Δ.Δ. που έχει προμηθεύσει όμοια είδη.

ια. Δήλωση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους

του προμηθευτή, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για δέκα

(10) χρόνια.

ιβ. Εάν ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, δήλωση του κατασκευαστή

για την αποδοχή της προμήθειας και για την παροχή ανταλλακτικών για δέκα (10)

έτη τουλάχιστον.

ιγ.  Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. Ως ελάχιστος

χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα

(12) μηνών.

Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής από προμηθευτή που δεν

είναι  ο  ίδιος  κατασκευαστής  ολικά  ή  μερικά  του  υπό  προμήθεια  υλικού,  τα

παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή.

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
    ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών

1) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές

τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν.

Θα υποβάλλουν:

α. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των

υλικών που προσφέρουν. Επίσης πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο θα

κατασκευαστούν τα προσφερόμενα υλικά, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

Τα προαναφερόμενα δεν εφαρμόζονται για προϊόντα προέλευσης από χώρες της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.



β. Υπεύθυνη δήλωση για το εργοστάσιο, που θα κατασκευάσει στο σύνολό του ή

μερικώς τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον

για  την  παραγωγή  του  τελικού  προϊόντος  μεσολαβούν  διάφορες  φάσεις

μηχανοποίησης, θα πρέπει να δηλώνεται το κατά περίπτωση εργοστάσιο, ο τόπος

εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του στη διαμόρφωση της

τελικής τιμής του προϊόντος.

γ.  Υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του  εργοστασίου  που  θα

κατασκευάσει τα υλικά, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της

προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει

την  υπεύθυνη  δήλωση,  εφόσον ο  προσφέρων  δεν  είναι  και  ο  κατασκευαστής.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται

για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού

από  τους  διαγωνισμούς  του  δημόσιου  και  των  ο.τ.α.,  που  ισχύει  κατά  την

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ.

2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών

1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε

φάκελο ή συσκευασία καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις

εξής ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα,

ΠΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ως υποέργου 1 του έργου

«Υπογειοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας»

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 (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ

και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

στ)  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ:  ΔΗΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  Διεύθυνση:  Αρτεσιανού  1,  Τ.Κ.

43100, Καρδίτσα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.



Σε εκείνο από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο σε κάθε σελίδα του, πρέπει

να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται  από τον

προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα

αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

2)  Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  πρέπει  να  είναι  τοποθετημένα   όλα  τα

ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. 

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό

σφραγισμένο  φάκελο,  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  ¨ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨.

Τα  οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο

φάκελο,  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και οι φάκελοι της Τεχνικής Προσφοράς

και της Οικονομικής Προσφοράς θα υποβληθούν επίσης με τη μορφή αντιτύπου

μέσα σε έναν ενιαίο φάκελο ή συσκευασία ως εξής:

Δικαιολογητικά συμμετοχής: αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά: αντίγραφο, καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική

μορφή (CD), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή

άπαξ.

Οικονομική Προσφορά: αντίγραφο

5) 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.

6)  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να

είναι καθαρογραμμένη.

7) Οι  προσφορές  υπογράφονται  από τους  ίδιους  τους διαγωνιζόμενους  ή  τους

νόμιμους εκπροσώπους τους.



Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα

μέλη  της  ένωσης  είτε  από  εκπρόσωπο  διορισμένο  με  συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο.

8)  Προσφορές  που  αφορούν  μέρος  μόνο  των  ζητούμενων  υλικών  δε  γίνονται

δεκτές.

3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις

1) 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.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή

της προσφοράς.

3) Διευκρινίσεις δίνονται  από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται  από την

επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν 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.

4. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε

λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν

κατονομάζονται  ρητά  από  τους  προμηθευτές,  δε  λαμβάνεται  υπόψη καμία  από

αυτές.

Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5. Τιμή προσφοράς

1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις  ως και  κάθε  άλλη

επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή

δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον

διαγωνισμό  ή  για  ολόκληρη  την  ποσότητα  που  προκηρύχθηκε,  η  προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από

γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

4) Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ:

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή

με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του

εισαγόμενου  μέρους  του  εγχώριου  προϊόντος.  Δασμοί,  λοιπές  δημοσιονομικές

επιβαρύνσεις,  μεταφορικά  εσωτερικού  και  λοιπά  έξοδα  που  επιβαρύνουν  το

εισαγόμενο μέρος. Να αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων μερών.

Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άμεσων εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην

παραγωγή.  Αναλυτικά  κάθε  άλλο  κόστος  με  το  οποίο  επιβαρύνεται  η  τιμή.  Η

εγχώρια  προστιθέμενη  αξία  σε  Ευρώ  και  σε  ποσοστό  επί  τοις  %  επί  της

προσφερόμενης τιμής.

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ:

Α) Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που

αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή

με  κρατήσεις  και  χωρίς  Φ.Π.Α.  θα  λαμβάνεται  για  την  συγκρότηση  των

προσφορών. 

Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία:

 α. Το μετατρέψιμο  σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής.

 β. Το μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της προσφερόμενης τιμής που θα

επιμερίζεται  ως  εξής:  Τυχόν  εργασίες  κατασκευής,  συναρμολόγησης  ή  άλλης

μορφής που γίνονται  στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που

προσφέρονται  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας.  Υπηρεσίες  εκτελωνισμού.

Υπηρεσίες  μεταφοράς.  Δασμοί,  φόροι  και  τυχόν  άλλες  δημοσιονομικές

επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του εισαγόμενου είδους).

Άλλες  υπηρεσίες  και  κέρδη  της  εταιρείας  ή  εταιρειών  που  συμμετέχουν  στην

εκτέλεση της προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. 



5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται

υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.

6) Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του

ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά

τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο Κωδικός 

7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου

είδους και όχι στις τιμές των μερών.

8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

6. Υποβολή προσφορών

1) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη

διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1, 2ος ΟΡΟΦΟΣ

Τ.Κ:43100

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 2α Σεπτεμβρίου 2013 και 11:00

ώρα, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε

περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη

της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2α  Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού

Συμβουλίού στις 12:00 η ώρα.

4) Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

5)  Τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  θα  αναρτηθούν  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου

Καρδίτσας  στην  διεύθυνση:  http://www.dimoskarditsas.gov.gr,  (Ανοιχτή

Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί/Διαγωνισμοί Προμηθειών/Αύγουστος 2013).



7. 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  (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.)  δηλαδή

8.487,00 Ευρώ.

Η εγγύηση πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον επί  ένα (1) μήνα μετά την λήξη του

χρόνου 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 10% της

συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

4) Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει  να προβλέπουν ότι σε

περίπτωση  κατάπτωσής  των  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.

6) Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνες με το συνημμένο υπόδειγμα

στο Παράρτημα B.

8. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 180

ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη

της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

9) Χρηματοδότηση του Έργου

Η  προμήθεια  των  υπόγειων  κάδων  απορριμμάτων  χρηματοδοτείται  από  το

Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» για το 2013 του ΥΠΕΚΑ-

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.



Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αποσφράγιση προσφορών

1)  Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  ενώπιον  της  Επιτροπής

διενέργειας του διαγωνισμού.

2)  Η  Επιτροπή  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των

προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  από  τη  διακήρυξη.  Η

αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από

την  Επιτροπή  όλα  τα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά  κατά  φύλλο.  Ο

φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και

σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραμένει.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, μετά την ολοκλήρωση

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από

την Επιτροπή διαγωνισμού στους συμμετέχοντες.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν –

κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  –  αποδεκτές,  δεν

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν

γνώση  των  συμμετεχόντων  στο  διαγωνισμό  καθώς  και  των  τιμών  που

προσφέρθηκαν.

2. Αξιολόγηση προσφορών

1) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:

α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της

διακήρυξης,

β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε,

γ)  η  τιμή  της  προσφοράς  σε  σχέση  και  με  τις  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή.

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία, η

οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή,

εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και

τους όρους της διακήρυξης.

3) Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιμή και είναι

σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.



4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτονται ως απαράδεκτες,  με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα

από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού

ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της

διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Ενστάσεις

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς

του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α.  Κατά της διακήρυξης  του διαγωνισμού,  στην αρμόδια για τη διενέργεια  του

διαγωνισμού  υπηρεσία,  μέσα  στο  μισό  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για

τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες της

δημοσίευσης  της διακήρυξης και  της  υποβολής των προσφορών.  Αν προκύπτει

κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

β.  Κατά  της  νομιμότητας  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού  ή  της  συμμετοχής

προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή

αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους

που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του

διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη

εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.

2)  Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  από  τους

προαναφερόμενους  λόγους,  προ  της  υπογραφής  της  σύμβασης  δεν  γίνονται

δεκτές.

Πέραν των ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010.

Δ. 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.

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία, εντός χρονικού

διαστήματος  σαράντα  πέντε  (45)  ημερών  από  την  υπογραφή  της  σχετικής

σύμβασης, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, με την προϋπόθεση

ότι το σύνολο των σημείων στα οποία θα παραδοθούν τα υπό προμήθεια είδη θα

έχει καθοριστεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

2. Παραλαβή των υλικών

1) Η προσωρινή παραλαβή των κάδων θα γίνει  από την αρμόδια επιτροπή του

Δήμου.

2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας,

μετά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  τοποθέτησης  του  προστατευτικού

προκατασκευασμένου  φρεατίου  μέσα  στις  τάφρους  εγκατάστασης  και  των

απαιτούμενων εργασιών συναρμολόγησης και εγκατάστασης όλων των επιμέρους

τμημάτων  και  μηχανισμών  ώστε  οι  κάδοι  να  παραδοθούν  σε  κατάσταση

λειτουργίας, έτοιμοι για χρήση.

3. Τρόπος πληρωμής

1) Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά

την  οριστική  παραλαβή  των  υλικών,  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 το οποίο υποχρεωτικά

κοινοποιείται στους προμηθευτές.

3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προγραμματισμού της

Διεύθυνσης  Προγραμματισμού,  Πληροφορικής  και  Διαφάνειας  του  Δήμου

Καρδίτσας  καθημερινά  (πλην  αργιών)  και  ώρες  09.00  έως  15.00  Διεύθυνση

Αρτεσιανού  1,  2ος  όροφος,  αρμόδιοι  υπάλληλοι  Λαμπρινή Παρθένη και  Γεωργία

Γιαννουλάκη, Τηλέφωνο 2441350807 & 2441350743, FAX: 2441350721.

Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

Τα περιγραφόμενα στην μελέτη του Δήμου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση

Υπόγειων  Κάδων»  του  Ιουλίου  2013,  είναι  τα  ελάχιστα  αναγκαία  τα  οποία  θα

πρέπει να ικανοποιούν τα υπό προμήθεια είδη και επί ποινή αποκλεισμού.

Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Τεχνική

τους Προσφορά ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής

περιγραφή  για  το  προσφερόμενο  είδος  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (CD),

εικονογραφημένα  έντυπα τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής  σε  έντυπη

μορφή και ρητή αναλυτική δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση σε σχέση με

τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και επί ποινή αποκλεισμού

τις παρακάτω πληροφορίες και στοιχεία:

3.1 Κατάλογο ομοίων κατασκευών :

Οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν  κατάλογο  πωλήσεων  παρόμοιων

εγκαταστάσεων που έχουν υλοποιήσει οι ίδιοι ή το εργοστάσιο κατασκευής κατά

την τελευταία πενταετία με αναφορά στον τόπο εγκατάστασης, ποσότητες καθώς

και τα στοιχεία του αγοραστή.



3.2 Τεχνικές πληροφορίες για τον πύργο τροφοδοσίας :

- Υλικό κατασκευής και τύπος επεξεργασίας αντιδιαβρωτικής προστασίας.

- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

- Περιγραφή τρόπου λειτουργίας.

3.3 Τεχνικές πληροφορίες για τον κάδο απορριμμάτων :

- Υλικό κατασκευής

- Διαστάσεις, χωρητικότητα και βάρος του κάδου

3.4 Τεχνικές πληροφορίες για την ανύψωση και το άδειασμα του κάδου :

- Τεχνικά χαρακτηριστικά διατάξεων προσαρμογής στον ανυψωτικό μηχανισμό του

απορριμματοφόρου για την εκκένωση του κάδου δια της ανατροπής

- Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος παραλαβής (από υδραυλικό γερανό)

- Τύπος αναγκαίου υδραυλικού γερανού,  λαμβάνοντας υπόψιν ότι  το συνολικό

απόβαρο  της  εγκατάστασης  δεν  θα  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  800  kg  για  την

αποφυγή  απώλειας  ωφελίμου  φορτίου  του  απορριμματοφόρου  οχήματος  (θα

υποβληθούν σχεδιαγράμματα και φωτογραφίες παρόμοιων εγκαταστάσεων)

3.5 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα πεζοδρόμου :

- Σχεδιάγραμμα της συγκρότησης

- Αναφορά στην μηχανική αντοχή της κατασκευής

-  Περιγραφή  συστήματος  αποτροπής  εισροής  νερών  βροχής  μέσα  στο  υπόγειο

τμήμα

- Περιγραφή προτεινόμενων επιστρώσεων της επιφάνειας της πλατφόρμας

- Περιγραφή του συστήματος ανοίγματος καθώς και περιγραφή του συστήματος

κλειδώματος.

3.6 Τεχνικές πληροφορίες για την πλατφόρμα ασφαλείας :

- Περιγραφή της διάταξης ασφαλείας.

- Διάταξη λειτουργίας της πλατφόρμας (προκειμένου να αποφευχθούν λειτουργικά

προβλήματα, θα πρέπει να αποφευχθούν συστήματα με αντίβαρα).

- Να αναφερθεί η μέγιστη φόρτιση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150

kg που ασκούνται σε όλα τα σημεία της πλατφόρμας.

3.7 Τεχνικές πληροφορίες για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων:

- Περιγραφή των απαιτήσεων για την διαδικασία εγκατάστασης

- Περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης : βάρη υλικών, οδηγίες

συναρμολόγησης, κλπ.



3.8 Πληροφορίες για τον χρόνο παράδοσης :

Υποβολή δήλωσης για τον χρόνο παράδοσης των ειδών σε κατάσταση λειτουργίας.

3.9 Πληροφορίες για την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας :

Υποβολή  δήλωσης  για  την  προσφερόμενη  εγγύηση  καλής  λειτουργίας.  Ως

ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό διάστημα

δώδεκα (12) μηνών.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διατυπώσουν με σαφήνεια τους όρους εφαρμογής της

παρεχόμενης εγγύησης.

3.10 Πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη του προϊόντος :

Υποβολή δήλωσης για το χρόνο που δεσμεύεται και αναλαμβάνει την παροχή των

ανταλλακτικών και τον τρόπο που προτίθεται να αντιμετωπίζει τις ανάγκες service.

3.11 Πληροφορίες για την εκπαίδευση προσωπικού :

Υποβολή δήλωσης για την δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου σχετικά

με  τον  ορθό  χειρισμό  των  υπόγειων  κάδων,  τους  ελέγχους  και  τις  τακτικές

εργασίες συντήρησης που απαιτούνται.

3.12 Πιστοποιητικά ποιότητας και μηχανικής αντοχής :

Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 για το

εργοστάσιο κατασκευής και για τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά 

ISO των  οποίων  η  ισχύς  έχει  λήξει  δεν  γίνονται  δεκτά  και  απορρίπτονται  ως

απαράδεκτα.

Θα  προσκομιστούν  πιστοποιητικά  ποιότητας  και  συμμόρφωσης  με  τα  ισχύοντα

πρότυπα από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου για τον προσφερόμενο τύπο κάδων.

Ειδικότερα δε, οι προσφερόμενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του

προτύπου EN-13071-1 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Δοκιμή ευστάθειας κάδου αποθήκευσης

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εσωτερικές προσκρούσεις

- Δοκιμή ελεύθερης πτώσης κάδου αποθήκευσης

- Δοκιμή αντοχής κάδου αποθήκευσης σε εξωτερικές προσκρούσεις

- Δοκιμή μηχανικής αντοχής κάδου αποθήκευσης στις διατάξεις ανύψωσης

- Δοκιμή διάβρωσης μεταλλικών μερών του κάδου αποθήκευσης

Επιπλέον, οι ζητούμενοι κάδοι θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου

EN-13071-2 όσον αφορά την ανταπόκριση στις παρακάτω δοκιμές :

- Αντοχή πλατφόρμας ασφαλείας

- Λειτουργικότητα πλατφόρμας ασφαλείας

- Αντοχή πλατφόρμας πεζοδρόμου - κυκλοφορίας πεζών



Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Δημοσίευση

Η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,  στις  οικονομικές εφημερίδες Ηχώ

των Δημοπρασιών και Γενική Δημοπρασιών, καθώς και στις ημερήσιες εφημερίδες

Νέος  Αγών,  Επικαιρότητα  και  στην  εβδομαδιαία  εφημερίδα  Πρωινός  Τύπος  της

Δευτέρας.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί  επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του

δημοτικού καταστήματος στο 2ο  όροφο, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί

και στo Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  αρχικής  διακήρυξης  του  Δημάρχου  και  των  τυχών

επαναληπτικών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΛΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΜΕΛΕΤΗ  για  την  Προμήθεια  και  Εγκατάσταση  Υπόγειων  Κάδων

(συμπεριλαμβανομένων  των  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΤΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ):

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Β) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Γ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Δ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης

Προς Δήμο:

Νομού:

Ταχ. Διεύθυνση:

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. …………………….. για ευρώ …………………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,

παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως,  μέχρι  του  ποσού  των

……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθμ. …………για τη

συμμετοχή  της  στο  διενεργούμενο  διαγωνισμό  σας  της  ……………………,για  την  προμήθεια

………………. σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ. ………….. διακήρυξή σας.

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη  συμμετοχή  στον  παραπάνω διαγωνισμό

απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της

και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των

όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς

οποιαδήποτε  εκ  μέρους  μας  αντίρρηση,  αμφισβήτηση  ή  ένσταση και  χωρίς  έρευνα του

βασίμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες από την έγγραφη ειδοποίησή

σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος

χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας

πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο

των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

Υπογραφή


