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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012
και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
343/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 26-07-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
343/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
18ο / 26-07-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:18967/31-7-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση
όρων
∆ιακήρυξης
∆ιαγωνισµού
Προµήθειας
του
έργου
“Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας”
προϋπολογισµού 231.024,75 € διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού και
συγκρότηση της αντίστοιχης Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισµού.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα
10:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 18297/20-07-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 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 ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό µέλος

2)Κωτούλας Φίλιππος , Τακτικό Μέλος

3) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

3)Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

4) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
5) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
8)
9)
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ' αριθ. 342/2012 απόφασή
της οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που
αφορά στην έγκριση όρων ∆ ιακήρυξης ∆ ιαγωνισµού Προµήθειας του έργου
“Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας ”
προϋπολογισµού 231.024,75 € διενέργεια του σχετ ικού διαγω νισµού και
συγκρότηση της αντ ίστοιχης Επ ιτροπής ∆ιενέρ γειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισµού και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την υπ’ αριθ. 279/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε υποβολή
αίτησης χρηµατοδότησης για την πράξη µε τίτλο «Προµήθεια Αυτοµατοποιηµένου
Συστήµατος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας» στα πλαίσια της µε Α.Π.
1293/02-05-2012 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου του Άξονα Προτεραιότητας «2.
Αναβάθµιση Αστικών Υποδοµών» του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015»
2.Την υπ’ αριθ. 337/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε “Έγκριση
µελέτης, καθορισµός του τρόπου δηµοπράτησης και ορισµός επιτροπής παραλαβής του
έργου “Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας”
προϋπολογισµού 231.024,75 €, που εντάχθηκε στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015” του Πράσινου Ταµείου του ΥΠΕΚΑ”
3.Την απόφαση ένταξης του έργου στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου
“Αστική αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015” και έγκριση χρηµατοδότησής του από
πιστώσεις του έτους 2012 όπως αποτυπώνεται στο απόσπασµα Πρακτικού 32.1 του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου.
4.Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Προγραµµατισµού κ. Καραγιάννη Νικόλαου η οποία
έχει ως εξής:
Στα πλαίσια του προγράµµατος Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του Πράσινου Ταµείου
του ΥΠΕΚΑ αποφασίστηκε η ένταξη της προτεινόµενης από τον ∆ήµο Καρδίτσας πρότασης
για την εγκατάσταση Αυτοµατοποιηµένου Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στο
∆ήµο Καρδίτσας µε προϋπολογισµό 231.024,75 €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο
απόσπασµα πρακτικού 32.1 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου.
Εισηγούµαστε:
1.Την έγκριση
των όρων ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού Προµήθειας
«Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου
προϋπολογισµού 231.024,75 €

του έργου
Καρδίτσας»,

2.Την έγκριση του σχετικού διαγωνισµού
3.Τον ορισµό της επιτροπής ∆ιενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µε το κριτήριο
της ex officio τοποθέτησης των σχετικών µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
υπαλλήλων. Όλοι οι υπάλληλοι του ∆ήµου που έχουν γνώση του σχετικού τεχνικού
επιστηµονικού πεδίου και υπηρετούν στη σχετική υπηρεσία (∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού) τοποθετούνται στην επιτροπή και άρα δεν υπάρχει αντικείµενο για
την διενέργεια κλήρωσης.
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Προτείνουµε η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του έργου να αποτελείται από
τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου Καρδίτσας:
1. Κορκόντζελος Κωνσταντίνος ΠΕ11(Πληροφορικής)
Μαυραντζά Θωµά ΠΕ11(Πληροφορικής)

µε

αναπληρωτή

τον

2. Τσιλίκας Χαράλαµπος ΠΕ(Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών) µε αναπληρώτρια την
∆ηµητρακοπούλου Μαρία ΠΕ5(Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών)
3. Γιαννουλάκη Γεωργία ΠΕ3(Πολιτικών Μηχανικών)
Παρθένη Λαµπρινή ΠΕ3(Πολιτικών Μηχανικών)

Αποφάσισε

µε αναπληρώτρια την

οµόφωνα

Α. Καθορίζει τους όρους
∆ιακήρυξης ∆ ιαγωνισµού Προµήθειας του έργου
“Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας” οι
οποίοι έχουν ως εξής:
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ δ ι α κ η ρ ύ
κριτήριο ανάθεσης την συµφερότερη προσφορά για
Σύστηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καρδίτσας”
και θα καλυφθεί από χρηµατοδότηση του προγράµµατος
2012-2015» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του ΥΠΕΚΑ

σ σ ε ι ανοικτό διαγωνισµό µε
προµήθεια “Αυτοµατοποιηµένο
προϋπολογισµού 231.024,75 €
«Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων

ΑΡΘΡΟ 1ΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια ενός Συστήµατος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων
εντός των ορίων του ∆ήµου , που περιλαµβάνει .
Η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις
παρακάτω νοµοθετικές διατάξεις, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν σήµερα µε
τα ακόλουθα διατάγµατα, αποφάσεις και εγκυκλίους :
- Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (ΦΕΚ 185Β/23-03-1993) «Ενιαίος Κανονισµός
Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει σήµερα
- Ν.3463/2006 (άρθρο 103 παρ.2γ, άρθρο 209 παρ.1) «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3536/07 (άρθρο 22) «Ειδικές ρυθµίσεις
θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης» και όπως ερµηνεύτηκε µε την υπ.
αριθµ. 2/11-01-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α και πάντα µε την επιφύλαξη των
ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 60/2007, αναλογικά εφαρµοζοµένων και σε όσα σηµεία δεν
έρχονται σε αντίθεση µε τον ν. 3463/2006 και τον ΕΚΠΟΤΑ.
- Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
- Π.∆ 118/2007, αναλογικά εφαρµοζοµένου και σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε αντίθεση
µε τον ΕΚΠΟΤΑ.
- Ν.2503/1997 «∆ιοίκησης οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα ΟΤΑ»
- Ν.2539/1997 «Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης»
- Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- Ν. 3886/2010 « ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)».
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- Π.∆.166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της
29.06.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές
Συναλλαγές».
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ισχύει η Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που κάποιες διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες µε
την κείµενη νοµοθεσία. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο
νοούνται τα αντίστοιχα άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 231.024,75 € και θα καλυφθεί από
χρηµατοδότηση του προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του ΥΠΕΚΑ και σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο κωδικό αριθµό
πίστωσης
Κ.Α. 30-7135.0004 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 µε τίτλο
««Προµήθεια αυτοµατοποιηµένου συστήµατος κοινοχρήστων ποδηλάτων ∆ήµου
Καρδίτσας»».
ΑΡΘΡΟ 3ΟΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος (διεύθυνση Aρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100 – Καρδίτσα – 3ος
όροφος). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
∆ευτέρα 27 / 8 / 2012 και ώρα 12:00
(ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών στις 11:00) στο κτίριο του ∆ηµαρχείου , στη
διεύθυνση:
Aρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100- Καρδίτσα– 3ος όροφος, από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, µε σφραγισµένες γραπτές προσφορές, σύµφωνα µε το σχετικά άρθρα των
παρόντων όρων διακήρυξης για τον χρόνο και τρόπο υποβολής προσφορών και
διεξαγωγής της δηµοπρασίας. Οι προσφορές κατατίθενται ως ο ΕΚΠΟΤΑ ορίζει σε δύο
αντίγραφα και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Προσφορές που είναι ανοικτές, δεν
γίνονται αποδεκτές.
ΑΡΘΡΟ 4Ο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για τα τεύχη του διαγωνισµού από την
ιστοσελίδα του ∆ήµου Καρδίτσας στην διεύθυνση karditsa-city.gr και να παραλάβουν το
έντυπο της οικονοµικής προσφοράς που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, επί
ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, από την έδρα του ∆ήµου Καρδίτσας (Aρτεσιανού 1
Τ.Κ. 43100- Καρδίτσα– 2ος όροφος) καθηµερινά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
9:00-13:00. Πληροφορίες στα τηλ.: 2441350807, 2441350742, κ. Γεωργία
Γιαννουλάκη
Για την παραλαβή του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς υπογράφεται σχετικό
έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της πλήρους γνώσεως των όρων της προκήρυξης.
Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την
υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αναρτώνται στο διαδικτυο
στην ιστοσελίδα του δήµου Καρδίτσας στην διεύθυνση karditsa-city.gr το αργότερο
τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις κατά
τις οποίες επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή ανεφάρµοστη, τότε αυτή
µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για
την υποβολή των προσφορών.
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Ο

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

–

∆ΑΠΑΝΕΣ

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί για µία (1) ηµέρα σε δύο οικονοµικές
εφηµερίδες και σε δύο τοπικές εφηµερίδες, ηµερήσια και µία εβδοµαδιαία µε ταυτόχρονη
δηµοσίευση και στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος δηµοσίων συµβάσεων), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3548/07 (άρθρ. 1, 2, 3 και 4
) περί «καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο», όπως και αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 3752/09. Οι δαπάνες δηµοσίευσης της
διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και τα λοιπά έξοδα των ανακοινώσεων, γνωστοποιήσεων
κλπ της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση
από τον προµηθευτή που αναδείχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία και την προσκόµιση των
νόµιµων παραστατικών, σύµφωνα µε τον Ν.3548/07 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρ. 46
του Ν.3801/09, και σύµφωνα µε την υπ’ αρ.11/2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσ. και την υπ’
αρ.204/2010 Γνωµ/ση του ∆’ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.
Η προθεσµία για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισµού δεν πρέπει να είναι µικρότερη
των 20 ηµερών από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής για τον οργανισµό
τοπικής αυτοδιοίκησης δηµοσίευσή της στον ελληνικό τύπο.
ΆΡΘΡΟ 6ο

ΓΛΩΣΣΑ

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή
σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία της σύµβασης που προσαρτώνται σε αυτήν, κατά σειρά ισχύος, είναι τα
παρακάτω :
α. Η σύµβαση
β. Η παρούσα διακήρυξη
γ. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
δ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
ΑΡΘΡΟ 8ο∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση
προσώπων (φυσικών ή νοµικών) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που λειτουργεί
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, που ασχολείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
µε την προµήθεια εξοπλισµού παρόµοιου µε το αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
Για την περίπτωση κοινοπραξιών προµηθευτών ή ένωσης προµηθευτών, τα µέλη της
Κοινοπραξίας ή Ένωσης ευθύνονται απέναντι αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου για κάθε
υποχρέωση που απορρέει από την σύµβαση ή από το νόµο.
ΆΡΘΡΟ 9ο ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαµβάνει µε
ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά :
α. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου
τριµήνου, (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα), από το οποίο να προκύπτει ότι ο
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διαγωνιζόµενος δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη κατάσταση
β. Ένορκη βεβαίωση που να αναφέρει 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.
γ. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του
συµµετέχοντος όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα), από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικές και φορολογικές τους
υποχρεώσεις
ε. Απόσπασµα ποινικού µητρώου εκδόσεως τελευταίου τριµήνου από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
στ. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής για το
συγκεκριµένο επάγγελµα, και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής του συµµετέχοντος όπου θα αναφέρει ότι κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού παραµένει εγγεγραµµένος στο οικείο επιµελητήριο.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο η πιστοποιητικό ή που δεν
καλύπτει για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, αυτό µπορεί να
αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη που δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής.
Υπόχρεοι τη προσκόµισης ποινικού µητρώου είναι:
-

Φυσικά πρόσωπα

-

Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

-

∆ιαχειριστές Ε.Π.Ε.

-

Πρόεδρος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για Α.Ε.

-

Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι

Για τους αλλοδαπούς, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, και τους συνεταιρισµούς, ισχύουν τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.
Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά όλα τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση.
Απαράβατος όρος επί ποινή αποκλεισµού, για την συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι η
συνεργασία µε οίκο κατασκευής συστηµάτων διαµοιραζοµένων ποδηλάτων. Η συνεργασία
αυτή θα επιβεβαιώνεται µε συµβολαιογραφική πράξη του οίκου κατασκευής συστηµάτων
διαµοιραζοµένων ποδηλάτων στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι :
(α) ο οίκος είναι ενήµερος για τον διαγωνισµό,
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(β) είναι σύµφωνος να παρέχει τα υλικά και τα συστήµατα στον προσφέροντα,
(γ) θα υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών και υποστήριξης των προϊόντων για το χρονικό
διάστηµα 5 ετών µετά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή του έργου
(γ) δεν θα έχει καµιά αξίωση από την Αναθέτουσα Αρχή,
(δ) ότι η µεταξύ τους αµοιβή (µεταξύ του προσφέροντα και του κατασκευαστή) είναι
προσυµφωνηµένη
(ε) Το λογισµικό διαχείρισης
είναι λογισµικό ανοικτού κώδικα αδειοδοτηµένο
µε GNU General Public License.
Επισηµαίνεται ότι, η παραπάνω συµβολαιογραφική πράξη δεν απαιτείται όταν στον
διαγωνισµό συµµετέχει ο ίδιος ο οίκος κατασκευής συστηµάτων διαµοιραζοµένων
ποδηλάτων. Στην περίπτωση αυτή όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να βεβαιωθούν µε
υπεύθυνη δήλωση, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής, του νοµίµου εκπροσώπου του
οίκου κατασκευής.
Επίσης, οι συµµετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καταθέσουν µε τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει:
1. ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών
και τους αποδέχεται χωρία καµία επιφύλαξη.
2. ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαµβάνει να παραδώσει σε
κατάσταση πλήρους λειτουργίας και τοποθετηµένα σε σηµεία που θα υποδείξει η
υπηρεσία τα υπό προµήθεια είδη.
3. τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφερόµενων ειδών µε τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
4. το εργοστάσιο στο οποίο έχει κατασκευαστεί το υπό προµήθεια είδος, τον τόπο
εγκατάστασης του και το έτος παραγωγής.
Επιπλέον ο οίκος κατασκευής συστηµάτων διαµοιραζοµένων ποδηλάτων θα πρέπει να
διαθέτει επί ποινή αποκλεισµού σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για «σχεδιασµό
και κατασκευή συστηµάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων», καθώς και σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης 14001.

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) .
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές
ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού (και
σύµφωνα µε το άρθρ. 26 παρ.11 του ΕΚΠΟΤΑ να ισχύει τουλάχιστον έναν µήνα µετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που έχει οριστεί στη διακήρυξη) και θα επιστραφεί
στους συµµετέχοντες µετά την ανακήρυξη του µειοδότη.
Η εγγυητική επιστολή θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που έχει
κατά το νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργεί νόµιµα στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα κατά τον ισχύοντα τύπο για το ∆ηµόσιο ή
αν είναι γραµµένη σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση.
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της
ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.
Η εγγύηση συµµετοχής, πρέπει να περιλαµβάνει απαραίτητα την ηµεροµηνία έκδοσης, τα
στοιχεία του εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυµία
του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται και ότι απευθύνεται στο ∆ήµο Καρδίτσας.
Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την
υποχρέωση να καταθέσει εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ειδοποίησή του,
υπέρ του ∆ήµου, το ποσόν της εγγύησης (µέρος ή σύνολο).
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Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί σε παράταση της ισχύος της µετά από
απλό έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπόψη.
Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες κατά τον διαγωνισµό επιστρέφεται η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής.
ΆΡΘΡΟ 11Ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους
στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή στο γενικό πρωτόκολλο του ∆ήµου, εντός
της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. Προσφορές που
κατατέθηκαν εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται
στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη του διαγωνισµού µέρα. Στις περιπτώσεις
που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν
λαµβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που
παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την
διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την
προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από
όλα τα µέλη της ένωσης είτε από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο κοινό
εκπρόσωπο της ενώσεως µε ειδική προς τούτο σαφή εξουσιοδότηση. Προσφορές που δεν
έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου απορρίπτονται.
∆εν µπορεί κανείς να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
ενώσεις προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί και εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός και
αν αποσυρθούν από τον συµµετέχοντα όλες εκτός από µία µε την οποία θα συµµετέχει για
λογαριασµό του.
Προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή περιέχουν ουσιώδη
απόκλιση από τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή υστερούν σε σχέση
µε αυτές ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτονται.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών τους
από αυτών των όρων διακήρυξης δεν απορρίπτονται µόνο αν οι αποκλίσεις αυτές έχουν
δηλωθεί µε υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισµού, στα δικαιολογητικά συµµετοχής,
δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους των τεχνικών προδιαγραφών των όρων
διακήρυξης και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή.
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές που θέτουν όρο
αναπροσαρµογής. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο κάθε συµµετέχων θα υποβάλει, επί ποινή απόρριψης, την προσφορά του µέσα σε
φάκελο σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
µε κεφαλαία γράµµατα, και θα αναγράφει τον πλήρη τίτλο του ∆ήµου, τον αριθµό της
προκήρυξης και τον ακριβή τίτλο της, την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τα
πλήρη στοιχεία του προσφέροντος.
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Μέσα στον φάκελο της «Προσφοράς» θα τοποθετηθούν ξεχωριστοί σφραγισµένοι
φάκελοι, που όλοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, και θα ονοµάζονται
αντίστοιχα :
α) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» και θα περιέχει την εγγυητική επιστολή
συµµετοχής καθώς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 8 των Όρων
∆ιακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και νόµων
β) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
(τεχνική περιγραφή του προσφερόµενου εξοπλισµού, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια,
προσπέκτους κλπ, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να µπορεί να βεβαιώνεται ανά
πάσα στιγµή, κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής).
Στην Τεχνική Προσφορά επί ποινή αποκλεισµού θα συµπληρώνονται οι πίνακες
συµµόρφωσης του Παραρτήµατος µε τα γενικά λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά.
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.
γ) «Οικονοµική Προσφορά» και θα περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς,
υποχρεωτικά σε έντυπο αριθµηµένο και σφραγισµένο από την Υπηρεσία, επί
ποινή αποκλεισµού, και θα έχει συµπληρωθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους
παρόντες όρους διακήρυξης.
Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα
µονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα
σηµεία τους, χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την
τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, µε την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτοµάτως ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση
στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις
διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους προµηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για µέρος των
ζητουµένων υλικών, παρά για το σύνολο της προµήθειας.
Στην προσφορά θα αναγράφεται, αριθµητικώς και ολογράφως, (χωρίς ΦΠΑ) η τιµή
µονάδος, καθώς και η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο της προµήθειας.
Σε περίπτωση διαφοράς ανάµεσα στην ολογράφως και αριθµητικώς προσφερόµενη τιµή
λαµβάνεται υπόψη η ολογράφως.
Οι τιµές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης
και δεν θα επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση για τη διάρκειά της.
Οι τιµές προσφοράς νοούνται για προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση του εξοπλισµού
σε πλήρη λειτουργία. Συµπεριλαµβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασµούς,
µεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόµιµες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν
εξ ολοκλήρου τον προµηθευτή. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο.
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Από την οικονοµική προσφορά του προµηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος
για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο
επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε
υπολογίσει. Ο ∆ήµος δεν υποχρεούται σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη αφού η
προσφερόµενη τεχνική λύση είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή.
ΆΡΘΡΟ 12ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την προσφορά τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν
από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την
επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 13ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΆΡΘΡΟ 14ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του
διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σ' αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το
αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει
την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην οικονοµική επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και
είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο νοµάρχη κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης , δε γίνονται δεκτές.
ΆΡΘΡΟ 15οΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης
και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται
προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής
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θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής που θα βεβαιώνει
τα ανωτέρω κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά στη οποία δεν
υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γενικά για την προέλευση των προσφερόµενων υλικών θα ισχύουν οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 16οΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο
τη συµφερότερη προσφορά: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της
τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα
τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της
οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το
παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγιστεί την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 17ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προκειµένου η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού να προβεί στην αξιολόγηση των
τεχνικών χαρακτηριστικών, ο προσφέρων επί ποινή αποκλεισµού θα πρέπει να περιγράψει
αναλυτικά:
1. Την ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (όπως
τεκµαίρονται και από τις απαντήσεις του προσφέροντος στους Πίνακες
Συµµόρφωσης 1, 2 και 3)
2. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προµηθευόµενου υλικού (όπως
τεκµαίρονται και από τις απαντήσεις του προσφέροντος στους Πίνακες
Συµµόρφωσης 1,2 και 3)
3. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισµικού (όπως τεκµαίρονται και από τις
απαντήσεις του προσφέροντος στους Πίνακες Συµµόρφωσης 4 και 5)
4. Τις Υπηρεσίες προσαρµογής της ταυτότητας του συστήµατος (όπως τεκµαίρεται και
από τις απαντήσεις του προσφέροντος στον Πίνακα Συµµόρφωσης 6)
5. Την εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ µέρους
του προµηθευτή (όπως τεκµαίρεται και από τις απαντήσεις του προσφέροντος
στον Πίνακα Συµµόρφωσης 7)
6. Τις Υπηρεσίες Υποστήριξης – Συντήρησης (Πιλοτικής και ∆οκιµαστικής Λειτουργίας,
Εγγύηση καλής Λειτουργίας) (όπως τεκµαίρεται και από τις απαντήσεις του
προσφέροντος στον Πίνακα Συµµόρφωσης 8)
7. Τη µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για όλο το σύστηµα και το λογισµικό
(εκπαίδευση), την τεκµηρίωση του συστήµατος και του λογισµικού και τη
δυνατότητα προσαρµογής και τροποποίησης του (όπως τεκµαίρεται και από τις
απαντήσεις του προσφέροντος στον Πίνακα Συµµόρφωσης 9)
Στη στήλη «Παραποµπή Τεκµηρίωσης» των Πινάκων Συµµόρφωσης, ο προσφέρων θα
πρέπει να τεκµηριώσει την απάντησή του µε αναφορά στα τεχνικά φυλλάδια που θα
περιλαµβάνει στην προσφορά του, ή στην τεχνική του πρόταση. Σε περίπτωση απόκλισης
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µεταξύ της απάντησης και όσων αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια, θα λαµβάνονται
υπόψη όσα αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια.
Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι
προσφορές που συγκέντρωσαν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 8
των παρόντων όρων διακήρυξης και που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους
καθορισµένους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη, ουσιώδης
όρους.
Τα ανωτέρω στοιχεία, κατατάσσονται σε τρείς οµάδες µε διαφορετικούς
συντελεστές βαρύτητας, όπως φαίνεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1
1.
1
1.
2
1.
3
2

2.
1
2.
2
2.
3
2.
4
3
3.
1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑ∆Α Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 50%
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές 20%
προδιαγραφές της διακήρυξης
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά
προµηθευόµενου υλικού
Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισµικού

του 10%
20%

ΟΜΑ∆Α Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, 40%
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (SERVICE) , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Υπηρεσίες προσαρµογής ταυτότητας του συστήµατος
10%
Η εξυπηρέτηση (service) µετά την πώληση και η τεχνική 10%
βοήθεια εκ µέρους του προµηθευτή
Υπηρεσίες Υποστήριξης – Συντήρησης (Πιλοτικής και 5%
∆οκιµαστικής Λειτουργίας, Εγγύηση καλής Λειτουργίας)
Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης, θέση σε λειτουργία

15%

ΟΜΑ∆Α Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 10%
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για όλο το 10%
σύστηµα και το λογισµικό (εκπαίδευση). Τεκµηρίωση του
συστήµατος και του λογισµικού και η δυνατότητα
προσαρµογής και τροποποίησης του

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τους πίνακες “ Κριτηρίων
αξιολόγησης ”, όπως αυτοί προσδιορίσθηκαν στον παραπάνω πίνακα.
Όλα τα επιµέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς.
Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων των προσφορών:
είναι 100 γα τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές
(υποχρεωτικές [ως απαράβατοι όροι] και µη υποχρεωτικές)
αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές
µειώνεται έως 80 όταν δεν υπερκαλύπτονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, υπό την
προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών δεν αφορούν σε απαράβατους
όρους και η Προσφορά έχει χαρακτηρισθεί ως τεχνικά αποδεκτή.
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Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του και η συνολκή βαθµολογία
της κάθε Προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των
κριτηρίων.
Προσφορά η οποία σε κάποιο κριτήριο έλαβε βαθµολογία µικρότερη από 80 απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Γα την επιλογή της καταλληλότερης προσφοράς η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω:
Α.
Έλεγχο και απόρριψη των προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τους όρους της
παρούσας διακήρυξης. Οι επιτροπές που για οποιοδήποτε λόγο θα κριθούν από την
επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
Β.
Βαθµολογία των τεχνικών όρων των λοιπών προσφορών σύµφωνα µε τα κριτήρια
που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται µε βάση την τιµή:
Τi = 0,8 X (ΣΒi) / max (ΣΒ) + 0,2 X min (Π) / (Πi), όπου,
ΣΒi : η συνολική βαθµολογία του διαγωνιζόµενου i
Πi : η οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου i
max(ΣΒ): Ο βαθµός της τεχνικής προσφοράς µε την µεγαλύτερη βαθµολογία
min(Π): η χαµηλότερη τιµή οικονοµικής προσφοράς.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει την µεγαλύτερη τιµή Τ της
κατάταξης. Μεταξύ ισοτίµων, µειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει µεγαλύτερη
βαθµολογία στα τεχνικά στοιχεία προσφοράς κατά την αξιολόγηση.
Σηµειώνεται ιδιαιτέρως ότι :
α) Σε περίπτωση υποβολής υπερβολικά χαµηλής Οικονοµική Προσφορά της οποίας το
συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 85% της διαµέσου (median) του συγκριτικού
κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών, θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά
µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις
εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την
υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο
σχετικό άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
β) προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου
γ) προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες
δ)
δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις
ε) ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το
αυτό αποτέλεσµα.
ΑΡΘΡΟ 18ΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η συµφερότερη προσφορά», σύµφωνα µε το άρθρο
20 παρ.β της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχν.
προδιαγραφές της υπ΄ αρ. µελ. : 3/2012 της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και τα κριτήρια
συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους παρόντες όρους διακήρυξης και την
ισχύουσα νοµοθεσία.
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Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης, προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, µε τα στοιχεία του άρθρου 17
των παρόντων όρων, ως η πλέον συµφέρουσα.
Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναµων προσφορών (όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 17)
διεξάγεται κλήρωση.
Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συµπληρώνει και υπογράφει το
σχετικό πρακτικό.
Το πρακτικό της ∆ηµοπρασίας µαζί µε την γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονοµική Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι αρµόδια
για να αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και της
ανάθεσης της προµήθειας στον µειοδότη. Για οποιαδήποτε άλλη γνωµοδοτικού χαρακτήρα
εισήγηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΆΡΘΡΟ 19ο ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
γνωµοδότησή του προς την οικονοµική επιτροπή µπορεί να προτείνει:
- Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που
προσφέρει ο προµηθευτής.
- Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη υπηρεσία για να προβεί στην
πραγµατοποίηση της προµήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προµήθειας,
σύµφωνα µε την µε την περίπτωση α του ιδίου άρθρου.
- Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό
υλικό, µεταξύ µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή την διενέργεια
κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν
είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση.
Στην περίπτωση που το γνωµοδοτικό όργανο γνωµοδοτεί για :
- Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση προµήθειας
υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής
- Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης
- Τελική µαταίωση της προµήθειας
τότε τη σχετική απόφαση λαµβάνουν οι αναφερόµενες στη παράγραφο 1 του άρθρου 21
του ΕΚΠΟΤΑ αρχές.
ΆΡΘΡΟ 20οΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και
µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο
24 υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήµο σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 δέκα ηµερών
αλλά ούτε µεγαλύτερο των 15 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της
ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 21Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πριν από την υπογραφή της σύµβασης ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση
της προµήθειας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που
ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συµβατικής δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α).
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Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν όλοι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 10 της
παρούσας όροι, εκτός του ποσοστού και του χρόνου ισχύος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρ. 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να καλύπτει όλη τη διάρκεια της σύµβασης
και να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο µήνες πλέον του συµβατικού χρόνου παράδοσης, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 23 των παρόντων όρων.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την
προσωρινή παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή.
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται πριν από
την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας να προσκοµίσει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 26 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ, χρηµατική εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 5% της
συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (όπως έχει
προσδιορισθεί από τον προµηθευτή µε την προσφορά του και σε καµία περίπτωση δεν
µπορεί να είναι µικρότερος από 12 µήνες) κατά τουλάχιστον τρείς (3) µήνες. Κατά τη
διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση του ∆ήµου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτηµα που έχει
υποστεί φθορά ή βλάβη που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. Ο χρόνος
εγγύησης είναι ο συγκεκριµένος χρόνος που προσφέρεται στην τεχνική
προσφορά για εγγύηση.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την λήξη του χρόνου
εγγύησης και την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού.
ΑΡΘΡΟ 22Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προµήθεια εξοπλισµού καθορίζεται από
τον προσφέροντα µε την υποβολή της προσφοράς του και δεν µπορεί να είναι µικρότερος
από 12 µήνες.
ΆΡΘΡΟ 23ο ∆ΑΣΜΟΙ
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της καταβολής
δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.
ΆΡΘΡΟ 24ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ –
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης, δηλ. η προµήθεια και η εγκατάσταση του υπό προµήθεια εξοπλισµού
και η παράδοση ολόκληρου του εξοπλισµού σε πλήρη λειτουργία, ορίζεται σε ενάµισι (1,5)
µήνες από την ηµέρα υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. Ο συµβατικός χρόνος
παράδοσης µπορεί να παραταθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., µε την
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ήµου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Αναπροσαρµογή τιµών δεν προβλέπεται.
ΆΡΘΡΟ 25ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης
της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΆΡΘΡΟ 26

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών δεν πληρούν τους όρους
της σύµβασης, ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 29, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 27Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 28
& 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής, ύστερα από πρακτική δοκιµασία, µέσα σε χρόνο 30 ηµερών από την
προµήθεια και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των προµηθευόµενων ειδών.
Η οριστική παραλαβή γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µέσα σε χρόνο 30
ηµερών από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής από τον Ανάδοχο ότι
ολοκληρώθηκε η προµήθεια του συνόλου των υλικών και παραδόθηκαν όλα τα παραδοτέα
του. Στο διάστηµα αυτό δεν προσµετράται ο χρόνος για την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόµενων από την σύµβαση ελέγχων, και συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στα άρθρα 28 & 29 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 28ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνει σε δύο (2) δόσεις, µε την προσωρινή
παραλαβή των προβλεποµένων στην παράγραφο Σφάλµα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς
δεν βρέθηκε. οροσήµων, και υπόκειται στις αντίστοιχες κρατήσεις, φόρους, τέλη, δασµούς,
και λοιπές εισφορές υπέρ του ∆ηµοσίου, ∆ήµων κλπ κατά τις κείµενες διατάξεις ισχύουσες
την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας για τις χρηµατοδοτούµενες από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
προµήθειες. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται από τον ∆ήµο σε ΕΥΡΩ, τµηµατικά, µε την έκδοση
των αντιστοίχων χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου, σύµφωνα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία "περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων και
κοινοτήτων" και σύµφωνα µε την διαδικασία παραλαβής και πληρωµής του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
(άρθρα 36 & 37) µε την έκδοση των σχετικών τιµολογίων και την προσκόµιση των
αντιστοίχων απαραιτήτων δικαιολογητικών πληρωµής στο λογιστήριο του ∆ήµου και σε
συµφωνία µε τον πίνακα οροσήµων του έργου.
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται
µε τις δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 των
όρων διακήρυξης.
Β. Ορίζει τριµελή (3) επιτροπή για τη ∆ιενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισµού µε το
κριτήριο της ex officio τοποθέτησης των σχετικών µε το αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού
υπαλλήλων και την τοποθέτηση όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην σχετική
υπηρεσία (∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού) και έχουν γνώση του σχετικού αντικειµένου.
Η Επιτροπή θα αποτελείται από τα παρακάτω µέλη:
1.Κορκόντζελο Κωνσταντίνο ΠΕ11(Πληροφορικής) µε αναπληρωτή τον Μαυραντζά Θωµά
ΠΕ11(Πληροφορικής)
2.Τσιλίκα Χαράλαµπο ΠΕ(Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών)
∆ηµητρακοπούλου Μαρία ΠΕ5(Ηλ/γων-Μηχ/γων Μηχανικών)

µε

αναπληρώτρια

την

3.Γιαννουλάκη Γεωργία ΠΕ3(Πολιτικών Μηχανικών) µε αναπληρώτρια την Παρθένη
Λαµπρινή ΠΕ3(Πολιτικών Μηχανικών)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β41ΧΩΕΗ-ΣΥΛ

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
343/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 27-7- 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

