
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την  18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
332/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 14-7-2014.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
331/2014 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
22/14-7-2014

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

  Αριθμ.Πρωτ.:    18518/2014 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για  διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια

ελαστικών οχημάτων έτους 2014 (έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού
προϋπολογισμού, συγκρότηση επιτροπής).

Στην Καρδίτσα σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα

9:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 17354/10-7-2014 έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς των άρθρων 73,  74 και  75  του Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος 1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό μέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος 2) Καραγιάννης  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος 3) Μουζιούρας  Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

4) Ντούρλιας Δημήτριος, Τακτικό Μέλος 4) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος 5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

 Αν και κλήθηκαν νόμιμα
          

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 5 , οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο

75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  
Η Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  συζήτηση  σχετικά  με  διενέργεια  διαγωνισμού  για  την
προμήθεια Ελαστικών οχημάτων έτους 2014  (έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών,
ενδεικτικού προϋπολογισμού, συγκρότηση επιτροπής) και αφού έλαβε υπόψη:

Το άρθρο 103 & το 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».
1.  Τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  της  προμήθειας
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ έτους 2014 Δήμου Καρδίτσας.
2. Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.0.Τ.Α.).
3.  Τις  διατάξεις  του  Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων»
4. Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις»
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 73.800,00 ευρώ
με το Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους.
6. Τις πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί  και εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων
έτους 2014 και τις αντίστοιχες Α.Α.Υ.. 
7.  Το  πρακτικό  της  10/02/2014  ΑΠ  3282  που  αφορά  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής
διενέργειας αξιολόγησης παρακολούθησης του διαγωνισμού 
8. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις υπό
έγκριση τεχνικές προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου Καρδίτσας.
09. Το σχέδιο των όρων που συντάχθηκε από την υπηρεσία. 

Αποφάσισε  ομόφωνα

Α.  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  τον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  ποσού
21.692,00  € ευρώ  (με Φ.Π.Α.) για την προμήθεια  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   έτους
2014. (στο παράρτημα Α λόγω πληθώρας ειδών)
Β. Η προμήθεια θα γίνει έπειτα από ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995.
Γ. Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στον τοπικό ημερήσιο & εβδομαδιαίο τύπο
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΕΚΠΟΤΑ και στο νόμο 3548/2007.
Δ. Εγκρίνει το πρακτικό 10/02/2014 ΑΠ 3282  που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής
διενέργειας αξιολόγησης παρακολούθησης του διαγωνισμού και συγκροτεί την παραπάνω
επιτροπή ως εξής:
Τακτικά μέλη

Α) ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΤΕΧ. ΜΗΧ.
Β) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆Ε26 ΜΗΧ.  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γ) ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆Ε26 ΜΗΧ.  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
αναπληρωματικά μέλη
Α) ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Β) ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΛΟΓ.
Γ) ΠΟΥΡΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΜΗΧ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ε.  Καθορίζει  τους  όρους  διακήρυξης  του  διαγωνισμού,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης, ως ακολούθως :
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

                ΑΡΘΡΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  στο  δημοτικό  κατάστημα  του  δήμου  Καρδίτσας  την

__/07/2014 (όπως θα οριστεί στη διακήρυξη δήμαρχου)  και ώρα 12:00 ενώπιον της
επιτροπής διαγωνισμού. 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο υπ'
αριθ. 1ΠΛ/2014 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών δνσης Προγραμματισμού, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ.  __/2014 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής του  δήμου Καρδίτσας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  στο
αρμόδιο  γραφείο  του  Δήμου  (Γραφείο  Προμηθειών,  αρμόδιος  υπάλληλος  Κατσαούνος
Γιάννης),  μέχρι  την __/07/2014 (όπως θα οριστεί στη διακήρυξη δήμαρχου) και  ώρα
11:00   

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93
«Περί  ενιαίου  κανονισμού  προμηθειών  ΟΤΑ)»  και  των συναφών  νομοθετημάτων  περί
προμηθειών του δημοσίου. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού διατηρεί  το δικαίωμα να περατώσει τα αντίστοιχα
στάδια του διαγωνισμού την ιδία ημέρα, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο. Στην περίπτωση
που δεν περατωθεί ο διαγωνισμός την ίδια μέρα, θα αναγγελθούν οι επόμενες ενέργειες
της και  οι  ημερομηνίες  συνεδρίασης  στους  συμμετέχοντες  τουλάχιστον  μια  εργάσιμη
ημέρα  πριν  από  κάθε  συνεδρίαση.  Μπορεί,  δε,  η  επιτροπή  να  ζητήσει  και  επιπλέον
διευκρινήσεις από τους συμμετέχοντες, για οποίο υλικό κρίνει, καθώς και την παρουσία
υπαλλήλου της  αρμόδιας  υπηρεσίας  που θα βοηθήσει  στην αξιολόγηση των τεχνικών
στοιχείων των προσφορών. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει και έγγραφη γνωμοδότηση από
την  αντίστοιχη  υπηρεσία  του  δήμου.  Σε  τέτοια  περίπτωση  η  διαδικασία  αξιολόγησης
παρατείνεται  για  εύλογο  χρονικό.  Ο  χρόνος  που  θα  απαιτηθεί  θα  αναγγελθεί  στους
συμμετέχοντες.

Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  υποβάλουν  μαζί  με  την  προσφορά  τους  επί  ποινής
αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
     Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
     1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 5% του  προϋπολογισμού  1.084,60€. Δεν
αποκλείεται η συμμετοχή για μέρος του διαγωνισμού με κατάθεση εγγυητικής ίσης με το
5%  του  συνόλου  της  προμήθειας  (βλέπε  παρακάτω  για  τη  ΜΕΡΙΚΗ  ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).  Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη
του χρόνου της προσφοράς (ήτοι μετά από 5 μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής -
άρθρο 5,2 της παρούσας  ). 
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.
Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ1. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς  τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων,
καθώς και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ’ αφορά όλους τους απασχολούμενους με
οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  
των  εργοδοτών  που  είναι  ασφαλισμένοι  σε  διαφορετικούς  οργανισμούς  κοινωνικής
ασφάλισης κι  όχι  μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να
καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στη επιχείρηση.
δ2 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής τους για το
συγκεκριμένο  επάγγελμα  που  θα  έχει  εκδοθεί  έξι  (6)  το  πολύ  μήνες  πριν  από  την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων (γ)
και (δ) του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι.

2.ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω     
     β. 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.
     γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι:
     *  Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
     *  Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
     δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 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 ημέρα του διαγωνισμού.
     ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, σχετικά με την
εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς
καταλόγους.
     3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
     Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, εκτός από το απόσπασμα του
ποινικού  μητρώου  ή  άλλου  αντίστοιχου  με  αυτό  έγγραφο.  Στην  περίπτωση  αυτή
υποχρέωση  προσκόμισης  ποινικού  μητρώου  έχει  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  της
συμμετεχούσης εταιρείας, καθώς και επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα
του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.
     4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
     α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
     β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
     γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει
ότι:
     *  Δεν  τελούν  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
     *  Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
     
     5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
     α.  Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για  κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
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     β.  Πιστοποιητικό  σκοπιμότητας  του  Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ  για  ενώσεις  προμηθευτών  που
αποτελούνται  από  μικρομεσαίες  μεταποιητικές  επιχειρήσεις  (Μ.Μ.Ε.)  ή  παραγωγικούς
αστικούς  συνεταιρισμούς,  στους  οποίους  μετέχουν  και  επιχειρήσεις  εσωτερικού  ή
εξωτερικού. 
     γ.  Οι  Μ.Μ.Ε.  εκτός  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ανταποκρίνονται  στα  κριτήρια  που
καθορίζονται  για  την  χρηματοδότησή  τους  από  τις  πράξεις  που  κάθε  φορά  εκδίδει  ο
Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

     6.Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν
να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:
     Α. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
     Β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους  από διαγωνισμούς
του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και δεν έχουν
υποπέσει  σε  σοβαρό  παράπτωμα  κατά  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους
δραστηριότητας, καθώς και ότι η επιχείρηση τους δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών
περιορισμών. 
     Γ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους .
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθμός Τηλεομοιοτύπου (Fax) στο οποίο θα αποστέλλονται
για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και αποφάσεις .
Εφόσον  οι  προμηθευτές  συμμετέχουν  στον  διαγωνισμό  με  εκπροσώπους  τους,
υποβάλλουν  βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της
υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
Κανένας δεν μπορεί  να εκπροσωπεί,  στην ίδια  δημοπρασία,  περισσότερες  από μία (1)
εταιρείες.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν χρειάζεται να κατατεθούν εις διπλούν.

 ΑΡΘΡΟ 2ο: ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
     Προσφορές για μέρος της προκηρυσσόμενης  προμήθειας  θα γίνονται δεκτές,  εφόσον
αφορούν το σύνολο ενός επιμέρους είδους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κατατεθεί
εγγυητική  επιστολή  ύψους  5%  (1.084,60€  ) που  να  αναφέρεται   στο  σύνολο  του
διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει
ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
3.2. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και μόνο γλώσσα.
3.3. Οι προσφορές θα επιδοθούν  στο αρμόδιο γραφείο,  όπως καθορίζεται στο πρώτο
άρθρο  της παρούσας διακήρυξης
3.4. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο.
3.5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ οδός ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014
• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
3.6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία.
A.   Καλά   σφραγισμένο   υποφάκελο  με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων υλικών. 
Ο  υποψήφιος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  και  δείγματα  των  υπό  προσφορά  ειδών
προκειμένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή τα τεχνικά στοιχειά που δηλώνει στην
προσφορά του,  σε  χρόνο και  τόπο που θα του ζητηθεί  από την επιτροπή (  Αυτό θα
προκύψει μετά την εξέταση των τεχνικών προσφορών). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα

5

ΑΔΑ: ΩΕΚ3ΩΕΗ-1ΦΚ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  
να ζητήσει  και  επιπλέον  διευκρινήσεις  για  οποίο  υλικό  κρίνει.  Σε  τέτοια  περίπτωση  η
διαδικασία αξιολόγησης παρατείνεται για εύλογο χρονικό. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα
αναγγελθεί στους συμμετέχοντες. Η προσκόμιση πλήρους σειράς δειγμάτων, για όλα τα
προσφερόμενα  είδη,  εφόσον ζητηθεί  από  την  υπηρεσία  είναι  υποχρεωτική. Η
προσφορά θα είναι εις διπλούν.   Πρωτότυπο   και απλό φωτοαντίγραφο
B.   Καλά   σφραγισμένο   υποφάκελο  με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Μέσα
στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα και
μόνο υλικά.  Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη
νόμιμη  επιβάρυνση.     Η  προσφορά  θα  είναι  εις  διπλούν. Πρωτότυπο    και  απλό
φωτοαντίγραφο.

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
            α. τιμή με κρατήσεις,  χωρίς ΦΠΑ.
            β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
( μπορεί να αναφερθεί και συγκεντρωτικά στο τέλος της προσφοράς )

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για  την  αποσφράγιση  των  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  και  των  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  προσφορών  θα

ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται ΔΙΕΞΟΔΙΚΑ στον ΕΚΠΟΤΑ. ( Υ.Α. 11389/93
«Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ)». Για την υποβολή ενστάσεων θα ισχύσουν
τα οριζόμενα στον  ΕΚΠΟΤΑ. Αρμόδιο για την κρίση τους όργανο θα είναι η οικονομική
επιτροπή.  Για ένσταση  κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού η προθεσμία υποβολής
είναι μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι
την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο
και  η  σχετική  απόφαση  εκδίδεται  το  αργότερο  (2)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  τη
διενέργεια του διαγωνισμού.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης
αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. (ΑΡ. 35 Ν.3377/2005)

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
     5.1) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, σε όποιον προσφέρει τη συμφερότερη
τιμή ανά είδος, εφόσον κριθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Η προμήθεια θα κατοχυρώνεται στον μειοδότη επί του συνολικού προϋπολογισμού του
κάθε είδους  που αναφέρεται στη μελέτη.  Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς
εξετάζονται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους
στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους. Στο τεύχος ΓΕΝΙΚΗΣ &
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ υπάρχει  ανάλυση των κριτηρίων και του τρόπου
εξαγωγής του αποτελέσματος.

  Για την επιλογή της ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ  προσφοράς εξετάζονται μόνο οι προσφορές
που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

Το κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του δήμου και του μειοδότη
κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου,  επί  του οποίου έχει  εκδοθεί  (διακηρύξεις,  προσφορές
κλπ.) 

5.2  Οι προσφορές  ισχύουν με  ποινή αποκλεισμού χωρίς  καμία αλλαγή για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.
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Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τεσσάρων (4) μηνών, απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. Ο Δήμος Καρδίτσας μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους
να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Αν ο Δήμος Καρδίτσας κρίνει ασύμφορες τις προσφορές μπορεί να επαναλάβει το διαγωνισμό,
όποτε ο μειοδότης δεν μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται
ως απαράδεκτη

5.3. Το αρμόδιο για την τελική κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο, αφού λάβει
υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προμήθειας και τη γνωμοδότηση του αρμοδίου για
την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  οργάνου,  αποφασίζει  για  την
κατακύρωση και την ανάθεση της προμήθειας.

5.4. Ο προμηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού χωρίς το
Φ.Π.Α.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή, μόλις
τελειώσουν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Η  κάθε  προσφορά  δεν  μπορεί  να  είναι  υψηλότερη  του  ενδεικτικού  ανά  είδος

προϋπολογισμού (ΟΧΙ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ).  Σε  περίπτωση που δοθεί
τέτοια προσφορά, δηλαδή υψηλότερη του προϋπολογισμού ανά είδος, δε θα λαμβάνεται
υπόψη για το συγκεκριμένο είδος.

Ο  δήμος  Καρδίτσας  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μειώσει  τις  ποσότητες  των  υπό
προμήθεια ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες του και τις οικονομικές του δυνατότητες με τις
ίδιες τιμές του διαγωνισμού στην περίπτωση μείωσης της ποσότητας. 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας

(ΑΡΘΡΟ 11 ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) . Κάθε επιμέρους παραγγελία θα δίδεται
γραπτώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες  του δήμου.

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την

ημερομηνία  ανακοίνωσης,  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σχετικής
Σύμβασης.

Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από
την κατακύρωση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  αθροιστικά  οι   κυρώσεις  που
προβλέπονται στο άρθρο 35 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 5 μέρες από την κάθε έγγραφη
παραγγελία.

Η σύμβαση για  διενέργεια  της προμήθειας καταρτίζεται  με βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα που ζητήθηκε από το δήμο  και παραληφθεί

οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά)  από την αρμόδια επιτροπή.
β. Εκπληρωθούν οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Οι  παραλαβές  των  προσφερόμενων  ειδών  θα  γίνονται  από  την  αρμόδια

Επιτροπή  Παραλαβής.  Οι  παραλαβές  θα  αρχίσουν  να  γίνονται  μετά  από  την
υπογραφή  της  σύμβασης  και  σε  τόπο  και  χρόνο  που  θα  υποδειχτεί  από  την
υπηρεσία.

Οι  πληρωμές  του  Αναδόχου  θα  γίνονται  τμηματικά  ύστερα  από  την
προσκόμιση των απαραίτητων τιμολογίων και των αποδεικτικών εξοφλήσεων όλων
των  κρατήσεων   και  υποχρεώσεων  του  Αναδόχου  και  αφού  προηγηθούν  οι
παραλαβές και οι έλεγχοι από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το
πρόγραμμα εξόφλησης του Δήμου Καρδίτσας. Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν
τον προμηθευτή μέχρι να περατωθεί η προμήθεια. Ο δήμος Καρδίτσας οφείλει να
εξοφλεί τα τιμολόγια σε διάστημα δυο μηνών από την υποβολή τους στην αρμόδια
υπηρεσία.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου Καρδίτσας.
Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κρατήσεις (2%) υπέρ ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ και κάθε άλλη νόμιμη
κράτηση,  ως  και  τη  δαπάνη  δημοσίευσης  της  παρούσας.  Το  ποσοστό  του  ΦΠΑ  που
προβλέπεται από το νόμο, βαρύνει το Δήμο και τους φορείς του.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της διακήρυξης  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και

Θα δημοσιευθεί τουλάχιστον στις εφημερίδες που απαιτούνται από τη νομοθεσία. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
αρχικής  &  επαναληπτικής,  θα  καταβάλλονται  από  τον  προμηθευτή  ή  τους
προμηθευτές  που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι.        
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  
 Παράρτημα Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τίτλος : “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση αυτή αναφέρεται στη προμήθεια ελαστικών που προορίζονται για την κίνηση &
λειτουργία των οχημάτων των Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έτους 2014.
Η συνολική δαπάνη για τη προμήθεια των ελαστικών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ενδεικτικά προϋπολογίζεται στο ποσό των ( 21.692 € ) & βαρύνει το προϋπολογισμό του
Δήμου  Καρδίτσας  οικονομικού  έτους  2014  στους  κωδικούς   Κ.Α.20.6672.0001,
Κ.Α.30.6672.0001, Κ.Α. 35.6672.0001.
Η διενέργεια της δημοπρασίας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό κ' αξιολόγηση με κριτήριο
τη συμφερότερη προσφορά , σύμφωνα με όσα ορίζει η με αρ. 11389/93 Υ.Α. 
Ο Δήμος Καρδίτσας διατηρεί  το δικαίωμα να προμηθευτεί  επί  πλέον ποσότητες & είδη
ελαστικών αναλόγων διαστάσεων σε ποσοστό της τάξεως του 10% επί των συμβατικών
ποσοτήτων με τις τιμές μονάδας που θα προσφέρει ο μειοδότης & μέχρι το τέλος του έτους
2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα,  19/6/2014

O Δ/ντής Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Συντήρησης
Διαχείρισης  οχημάτων

Γεώργιος Αγγέλου Γεώργιος Μισαηλίδης
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ΑΔΑ: ΩΕΚ3ΩΕΗ-1ΦΚ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τίτλος : “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Οι προδιαγραφές των ελαστικών πρέπει να είναι ίδιες ή ακόμη και καλύτερες, με αυτές
που ζητούνται από την παρούσα τεχνική έκθεση και να αποτυπώνονται ανάγλυφα στο
προφίλ του ελαστικού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
• Το κάθε ελαστικό θα είναι κατασκευασμένο από πρωτογενή υλικά άριστης ποιότητας,
πρόσφατης κατασκευής, παραγωγής των τελευταίων έξι μηνών από την ημερομηνία το-
ποθέτησής τους.  Θα προέρχεται από τα καλύτερα εργοστάσια κατασκευής με γνωστή &
αναγνωρισμένη φήμη κατάλληλο για τοποθέτηση σε κινητήριο άξονα για όλες τις θέσεις.
Το πέλμα του (τρακτερωτό ή αυλακωτό ανάλογα), θα εξασφαλίζει ασφαλή ομαλή οδήγη-
ση & γερό κράτημα, κατάλληλο για μικρές & μεσαίες αποστάσεις για διαδρομές εντός &
εκτός δρόμου.
• Εγκεκριμένο για συνθήκες κύλισης στην ΕΥΡΩΠΗ, πλήρες σήμανσης που να δείχνει τον
κατασκευαστή, τη διάσταση & τον τύπο του ελαστικού ως επίσης & τη σήμανση που δα
δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία ( κανονι-
σμός 30& οδηγία 92/23/ΕΕC), εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης κα-
ταλληλότητας
• Τα ελαστικά τροχών πρέπει να φέρουν ανάγλυφα την σχετική σήμανση πιστοποίησης
CE.  Θα πρέπει να πληρούν τις οδηγίες της εγυκλίου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανι-
σμού Ελαστικών και Ζαντών.
• Τα ελαστικά πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους, η οποία θα περιλαμ-
βάνει την σωστή λειτουργία τους με εγγύηση χιλιομετρικής απόστασης, η οποία δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερη των 10.000 Km.
• Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούργια και δεν πρέπει να έχουν υποστεί κατεργασία
αναγόμωσης.
• Τα ελαστικά πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής που να μην απέχει χρονικά περισ-
σότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
• Εάν τα ελαστικά κατά την παραλαβή φέρουν κακώσεις, αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώμα-
τα, σχισίματα στην επιφάνειά τους δεν θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία, με ευθύνη
του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, έως την αντικατάσταση
αυτών με τα πρέποντα.
• Η  προσφορά  κάθε  προμηθευτή  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  με  τα  απαραίτητα  προ-
σπέκτους στα οποία να φαίνονται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά
• Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος από την ανάθεση και η προσφορά
του αναδόχου τον δεσμεύει για όλη την διάρκεια της σύμβασης αποκλειόμενης κάθε αύ-
ξησης στην συμβατική αξία των ελαστικών.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα,  19/6/2014

O Δ/ντής Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Συντήρησης
Διαχείρισης  οχημάτων

Γεώργιος Αγγέλου Γεώργιος Μισαηλίδης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τίτλος : “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων”

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΚΗΗ 3052 11R22,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6 365 2190

2 ΚΗΗ 3051 295/80R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 423 846

3 ΚΗΗ 3053 295/80R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 430 860

4 ΚΗΗ 3054 225/75R17,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6 220 1320

5 ΚΗΗ 3055 225/75R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 220 440

6 ΚΗΗ 3067 215/75R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 190 380

7 ΚΗΗ 3074 235/75R15 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 145 290

8 ΚΗΗ 3076 235/75R15 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 145 290

9 ΚΗΙ 2212 285/70R19,5 ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6 420 2520

10 ΚΗΙ 2216 295/80R22,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6 430 2580

11 ΚΗΙ 2230 11R22,5         ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 4 340 1360

12 ΚΗΙ 2232 8R17,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6 155 930

13 ΚΗΙ 4126 295/80R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 420 840

14 ΚΗΥ 1804 9R20 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 370 740

15 ΚΗΥ 1876 11R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2 365 730

16 ME 48930 12,5/80-18    12 ΛΙΝΑ 2 330 660

17 ΜΕ 48870 12,5/80-18    12 ΛΙΝΑ 2 330 660

ΣΥΝΟΛΟ 17636

ΦΠΑ 4056,3

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.692

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα,  19/6/2014

O Δ/ντής Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Συντήρησης
Διαχείρισης  οχημάτων

Γεώργιος Αγγέλου Γεώργιος Μισαηλίδης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τίτλος : “Προμήθεια ελαστικών οχημάτων”

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΣ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΚΗΗ 3052 11R22,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6

2 ΚΗΗ 3051 295/80R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

3 ΚΗΗ 3053 295/80R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

4 ΚΗΗ 3054 225/75R17,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6

5 ΚΗΗ 3055 225/75R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

6 ΚΗΗ 3067 215/75R17,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

7 ΚΗΗ 3074 235/75R15 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

8 ΚΗΗ 3076 235/75R15 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

9 ΚΗΙ 2212 285/70R19,5 ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6

10 ΚΗΙ 2216 295/80R22,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6

11 ΚΗΙ 2230 11R22,5         ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ-ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 4

12 ΚΗΙ 2232 8R17,5 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 6

13 ΚΗΙ 4126 295/80R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

14 ΚΗΥ 1804 9R20 ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

15 ΚΗΥ 1876 11R22,5 ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 2

16 ME 48930 12,5/80-18    12 ΛΙΝΑ 2

17 ΜΕ 48870 12,5/80-18    12 ΛΙΝΑ 2

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Καρδίτσα, …./…./201…
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τίτλος : “Προμήθεια ελαστικών – οχημάτων”

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της παραπάνω προμήθειας
& καθορίζει τον τρόπο της εκτέλεσής της .
Με  τον  παρόντα  διαγωνισμό  θα  γίνει  η  επιλογή  αναδόχου  προμηθευτή  ,με  κριτήριο  την
συμφερότερη προσφορά , για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων Υπηρεσιών Δήμου Καρδίτσας
για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δή-

μων και Κοινοτήτων»,
2. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 11389/1993 Υπ.Απόφασης (ΦΕΚ 185 Β’/23-3-93) “περί ενιαίου

κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ)”, και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους,
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα

και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 

5. Το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ Α΄/64/16.3.2007) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί Κρατικών
Προμηθειών» προς το Κοινοτικό Δίκαιο (Ε.Ε.).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης _ Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

7.
ΑΡΘΡΟ 3o : ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» : Ο Δήμος Καρίτσας ,
Δ/νση : Αρτεσιανού 1 , Καρδίτσα 43100 

2. «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής »: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρι-
σμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός

3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Καρδίτσας 
4.  «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: Η Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου

Καρδίτσας.
5. «Προϊσταμένη Αρχή»: Ο Δήμος Καρδίτσας ή η Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση
6. «Διαγωνιζόμενος»- « Προσφέρων» : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση που θα υπο-

βάλλει προσφορά.
7. «Επιτροπή Διαγωνισμού» : Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των

προσφορών όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό
και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

8. «Εκπρόσωπος»: Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται
από τον ίδιο τον Προσφέροντα που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή
πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης.

9. «Κατακύρωση» : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η
υλοποίηση της προμήθειας στον Ανάδοχο.
10.«Τεύχη Διαγωνισμού» :  Κάθε  τεύχος που εκδίδεται  από τον Εργοδότη και  διατίθεται  στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας, με την ακόλουθη σειρά ισχύος :

Διακήρυξη διαγωνισμού
Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Προϋπολογισμός μελέτης
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Τεχνική περιγραφή
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

11.«Σύμβαση» : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
12.Τα  Συμβατικά  τεύχη  είναι  τα  παρακάτω,  και  σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των
περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως εξής:

1. Η Σύμβαση
2. Η διακήρυξη
3. Γενική & Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Προϋπολογισμός προσφοράς
5. Τεχνική περιγραφή
6. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

13. «Συμβατικό Τίμημα» προμήθεια των ελαστικών. Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί
η προμήθεια των ελαστικών.

14. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)» : Ομάδα προσώπων, Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται
να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και
των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης & έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της
εκτέλεσης της Σύμβασης από τον σύμβασης. Από τον Ανάδοχο & την παραλαβή των Παραδοτέων
της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προκηρυσσόμενη προμήθεια έχει προϋπολογισμό 21.692,00 € περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα του Δήμου και χρηματοδότηση (ΣΑΕ 055).
Στον  προϋπολογισμό  έτους  2014  του  Δήμου  έχει  προβλεφθεί  αντίστοιχη  πίστωση  με
Κ.Α.20.6672.0001 ( 19.600€),Κ.Α.( 30.6672.0001 ( 11.250€).

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η  παραπάνω  προμήθεια  θα  γίνει  με  πρόχειρο  διαγωνισμό  κ'  αξιολόγηση  με  κριτήριο  τη
συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με όσα ορίζει  η με αρ. 11389/93 ( Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α )Υπουργική
Απόφαση για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η  εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ορίζεται  σε  5% επι  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης
προμήθειας  από  την  Υπηρεσία  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  ΟΠΩΣ  ΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΣΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ορίζεται  σε  10%  επι  της  συμβατικής  αξίας  της
προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Άρθρο 7ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των υπό προμήθεια ειδών, με την
έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που
καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο & για τις άλλες
χώρες μέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια του άρθρου 7 § 1 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 8ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  φάκελοι  των προσφορών θα  υπογράφονται  από  τους  "διαγωνιζόμενους  &  προκειμένου  για
ενώσεις  προμηθευτών  θα  υπογράφονται  υποχρεωτικά  είτε  από  όλους  τους  προμηθευτές  που
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, με
κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
γ. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
8.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Ο κυρίως φάκελος των προσφορών θα αποτελείται  από δύο (2) φακέλους με πληροφοριακά
στοιχεία βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση και επιλογή του προμηθευτή.
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Οι επιμέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία ως ο εξωτερικός φάκελος και
επιπλέον την ένδειξη κατά περίπτωση :
Α. "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 
Β. "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"
Τα περιεχόμενα κάθε φακέλου θα είναι επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιολογητικά συμμετοχής, 
Α. Τα φυσικά / νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά :
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Β. Οι Συνεταιρισμοί:
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Γ. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΕΎΘΥΝΕΣ ΔΉΛΩΣΕΙΣ
ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

8. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ   Α   : Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς

Επί ποινή αποκλεισμού ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει :
1. Τεχνικά φυλλάδια με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων, περιγραφή ή και φωτογραφί-

ες των προς προμήθεια προϊόντων. 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα παρασχεθεί γραπτή εγγύηση καλής ποιότητας για ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ από

την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8. 2. 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ B : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο κλειστός φάκελος οικονομικής προσφοράς με την επιγραφή « Οικονομική Προσφορά για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. θα περιλαμβάνει υπογεγραμμένα ανά
σελίδα & συμπληρωμένα στα έντυπα που παρέχονται από την υπηρεσία:
Τη συνολική αμοιβή για την εκτέλεση της ζητούμενης ανά είδος προμήθειας, συμπληρωμένη στο
έντυπο οικονομικής προσφοράς , σε ακέραιο αριθμό ΕΥΡΩ.
Διευκρινίζεται ότι :
Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις  ,  η εκάστοτε ισχύουσα χρηματική
εισφορά  εναλλακτικής  διαχείρισης  των  ελαστικών  (  Π.Δ.  109/2004)  ,  ως  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των ελαστικών στον τόπο & με τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της
παρούσας απορρίπτονται.
Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμών για οποιοδήποτε λόγο .

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει , σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία των παρισταμένων
εκπροσώπων των διαγωνιζομένων, στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης . Προσφορές που υποβάλλονται
στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη συμφερότερη
προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς ,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά κατά φύλλο.  Οι  φάκελοι  των οικονομικών  προσφορών δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
μονογράφονται,  αριθμούνται  και  παραδίδονται  με  απόδειξη  σε  υπάλληλο  της  υπηρεσίας  που
διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες
προσφορές  κρίθηκαν  αποδεκτές,  στο  παραπάνω  αρμόδιο  όργανο  ,  προκειμένου  να
αποσφραγισθούν  την  ημερομηνία  και  ώρα  που θα  οριστεί  με  έγγραφη ειδοποίηση  προς  τους
υποψήφιους προμηθευτές τουλάχιστον μια ημέρα πριν. Μετά την παραπάνω αποσφράγιση το ίδιο
όργανο  προβαίνει  στην  καταχώρηση  αυτών  που  υποβάλλουν  προσφορές,  καθώς  και  των
δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
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Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού, μαζί με τους σφραγισμένους
φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται σε υπάλληλο της
υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό

2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ακολούθως ,  σε κλειστή συνεδρίαση,  αυθημερόν ή  σε  άλλη  μέρα ,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού ελέγξει σε πρώτη φάση τα δικαιολογητικά συμμετοχής συντάσσοντας
σχετικό πρακτικό .
Τα  πρακτικά  που  συντάσσονται  γνωστοποιούνται  στους  ενδιαφερόμενους  με  τη
διαδικασία που προβλέπει ο ΕΚΠΟΤΑ και σε περίπτωση ενστάσεων ακολουθούνται
τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3.2 της παρούσας. 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σε δεύτερη φάση η Ε.Δ. θα αξιολογήσει και βαθμολογήσει την τεχνική προσφορά
συντάσσοντας  ανάλογο  πρακτικό.  Κατά την αξιολόγηση  η  αρμόδια  Επιτροπή θα
αξιολογήσει τους προσφέροντες βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στον ακόλουθο
Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης :

Σχετικά με τη βαθμολογία των κριτηρίων σημειώνουμε ότι :
Βαθμό  100  παίρνει  ένα  κριτήριο  όταν  καλύπτονται  ακριβώς  οι  προδιαγραφές  του
διαγωνισμού.
Η  βαθμολογία  αυξάνεται  μέχρι  τους  120  βαθμούς  όταν  υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές
προδιαγραφές
Η  βαθμολογία  μειώνεται  μέχρι  τους  80  βαθμούς  όταν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν
καλύπτονται πλήρως αλλά οι διαφορές κρίνονται επουσιώδεις
Τα πρακτικά που συντάσσονται γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με τη διαδικασία
που προβλέπει ο ΕΚΠΟΤΑ και σε περίπτωση ενστάσεων ακολουθούνται τα περιγραφόμενα
στο άρθρο 3.2 της παρούσας. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ' όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί
να καλέσει  τους Προσφέροντες να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις  για την προσφορά
τους μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
( 80- 120 )

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1 Συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 40 %

2 Ποιότητα  -  αποδοτικοτητα  ,  με  βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές

20%

3. Καταλληλότητα  με  βάση  τη  ζητούμενη
χρηση

10

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΟΜΑΔΑΣ 70 %

Β' ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1 Χρόνος παράδοσης 5%
2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 15%
3 Τεχνική υποστήριξη 10 %

ΣΥΝΟΛΟ Β' ΟΜΑΔΑΣ 30 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 %
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4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και της εκδίκασης
τυχόν  ενστάσεων  ,  ανοίγονται  οι  σφραγισμένοι  φάκελοι  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των
προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με σχετική πρόσκληση η οποία θα σταλεί με
τηλεμοιοτυπία  τουλάχιστον  μια  ημέρα  πριν,  και  ακολουθεί  σχετική  ανακοίνωση  τιμών  .  Όσοι
δικαιούνται,  σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ λόγο (λ) της αντίστοιχης
σταθμισμένης βαθμολογίας προς την τιμής προσφοράς.

                                Συνολική σταθμισμένη βαθμολογία
λ ( ανοιγμένη τιμή σύγκρισης ) = ------------------------------
                                Συνολική τιμή προσφοράς σε €

Για την σύγκριση λαμβάνεται η τιμή λ που προκύπτει με στρογγύλευση μέχρι δεύτερο δεκαδικό.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. 

Άρθρο 10Ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  συμμετέχοντες  για  τέσσερις  (4)  μήνες
προσμετρούμενους  από  την  ημερομηνία  υποβολής  προσφοράς.  Προσφορές  που  αναφέρουν
ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την
λήξη της, για χρονικό διάστημα δυο μηνών κατ' ανώτατο όριο.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο στον Δήμο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά
από έγγραφο του δήμου προς τον προμηθευτή.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. & έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής
του  Δήμου,  κατόπιν  ποσοτικού  &  ποιοτικού  ελέγχου  ,  με  την  έκδοση  σχετικού  πρωτοκόλλου
παραλαβής, μετά την παράδοση του συνόλου της προμήθειας τηρουμένων των διαδικασιών που
προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ .

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος  προμηθευτής  βαρύνεται  με  όλους  τους  νόμιμους  φόρους,  τέλη  &  κρατήσεις  που
ισχύουν  κατά  την  ημέρα  υπογραφής  της  σύμβασης  (  Φ.Ε  4%  )  Τυχόν  έξοδα  Χημικού  ή
Εργαστηριακού  ελέγχου,  βαρύνουν  τον  προμηθευτή  &  δεν  είναι  δυνατόν  να  προκύψει
αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε
αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες. 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:  
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Καρδίτσας , μετά τη διενέργεια της
οριστικής  παραλαβής,  αφού  προσκομισθούν  από  μέρους  του  προμηθευτή  όλα  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά των άρθρων 36 και 
37 του ΕΚΠΟΤΑ για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.

 

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καρδίτσα,  19/6/2014

O Δ/ντής Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
και Πρασίνου

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Συντήρησης
Διαχείρισης  οχημάτων

Γεώργιος Αγγέλου Γεώργιος Μισαηλίδης

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
332/2014
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές 
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