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Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων περισυλλογής οικιακών
απορριμμάτων

Αριθμός Μελέτης Καθ. : 15/2016
Αρ. πρωτ. : 288779/15-09-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.429,20 € με
ΦΠΑ
CPV : 42414400-5
K.A. : 20.7425.001

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές η δημόσια σύμβαση προμήθειας αγαθών με τίτλο «Προμήθεια
γερανού για την αποκομιδή οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων
περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων» προϋπολογισμού 34.429,20 € με
τον Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.
4412/2016.
Όλες οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς επί ποινή απαραδέκτου
συμπληρώνονται αριθμητικώς και ολογράφως. Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής
στο τιμολόγιο δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η ελάχιστη προθεσμία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι δώδεκα (12)
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμβασης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν.
4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα
έγγραφα
της
σύμβασης
στην
ιστοσελίδα
του
Δήμου
Αιγάλεω
http://www.aigaleo.gr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20/12/2016 ημέρα Τρίτη ενώπιον της
Επιτροπής διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα με καταληκτική ώρα υποβολής
των προσφορών την 11.00-11.30 π.μ.
Η εν λόγω δημόσια σύμβαση προμήθειας αγαθών θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ :
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Διεύθυνση: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου Τ.Κ. 12241
Τηλέφωνα : Κέντρο 213-2044800,
Τμήμα Προμηθειών 213-2044875 Fax Προμηθειών : 213-2044880 e-mail :
promithies7@yahoo.gr
Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις
Η προετοιμασία, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση της εν λόγω δημόσιας
σύμβασης προμήθειας αγαθών διέπεται από τις διατάξεις:
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Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση 2016-12-01
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».









Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Άρθρο 2
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από
11.00πμ έως 11.30πμ ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο δημοτικό
κατάστημα.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη
προσφορά στο αρμόδιο γραφείο του δήμου, αρμόδια-ος υπάλληλος κ. Βάζου
Σπυριδούλα μέχρι και την 19 /12 /2016 ημέρα Δευτέρα
3. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα
γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.
Άρθρο 3
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού και πληροφοριών ή
διευκρινίσεων επί όρων διακήρυξης
1. Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό
διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε
ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αιγάλεω στον δικτυακό τόπο:
http://www.aigaleo.gr
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα
διαγωνισμό επικοινωνώντας με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες
μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Άρθρο 4
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
1. Τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο της παρούσας
διακήρυξης, δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη συνοπτική διαδικασία, οι
τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
2. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.
3. Μέρος των τεχνικών στοιχείων των προσφορών (π.χ. φυλλάδια με πλήρη
τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων), μπορεί να υποβληθεί σε πρωτότυπη
μορφή σε ξένη γλώσσα, αλλά να συνοδεύεται οπωσδήποτε από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημες μεταφράσεις χαρακτηρίζονται
οι μεταφράσεις που έχουν επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και
αυτές που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή από εξουσιοδοτημένα προς τούτο
πρόσωπα.
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Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συμμετοχής
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον συνοπτικό διαγωνισμό υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
ii. δωροδοκία,
iii. απάτη,
iv. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες,
v. νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες
ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
vi. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,
vii. για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά
αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν
το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
- τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
- τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη,
όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
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αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει
γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και
των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
i.
Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β)
σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ.,
στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το
Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης
εταιρείας.
ii.
Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο
διαχειριστής της Ε.Π.Ε.
iii.
Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να
προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος
καταστατικού.
Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να
αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή
κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη
επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με
πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2)
μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν
έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το
τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα
ή νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα υποβληθούν μαζί με
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα
αντιστοιχίζει.
2. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα
πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που
συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να περιβληθεί σε ιδιαίτερη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που
της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή.
Επίσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την υποβολή της προσφοράς
κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση
κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η
Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται στο σύνολό της και να παράγει όλα τα
έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων
από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Δήμο Αιγάλεω η οποία και θα
αποφασίσει σχετικά. Εάν ο Δήμος Αιγάλεω αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα
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μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν
τους όρους

της Σύμβασης τότε αυτά
οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να
εγκριθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγάλεω.
3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία
ταυτόσημη με αυτή της υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Όταν ο υποψήφιος πάροχος είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. και ο υπογράφων τις
υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα
υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας
και υπογραφή).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραμμένες
από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του
καταστατικού δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης, επομένως θα ενεργεί ως
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την
εταιρική επωνυμία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).
Άρθρο 6
Εγγυήσεις
1. Εγγύηση συμμετοχής
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του
Ν. 4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
Παρόλα αυτά, για τον παρόντα διαγωνισμό κρίνεται απαραίτητη επί
ποινή απορρίψεως.
Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό ορίζεται στα
πεντακόσια (500,00) Ευρώ ποσό που δεν υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 72, παρ.
1, του Ν.4412/16). Κατά τα άλλα ισχύουν όλα τα αναφερόμενα στο Άρθρο 72 του
Ν.4412/16 περί εγγυητικών επιστολών.
α)
β)
γ)

δ)

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή
των παραδοθέντων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων
Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
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χρηματικού
ποσού.
Αν2016-12-01
συσταθεί
παρακαταθήκη

με
γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
ε)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση του Δήμου και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει,
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής
(αν αυτές απαιτούνται), με τις εξής διαφοροποιήσεις:
1. Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης
και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Θα αναφέρουν τα υπό προμήθεια είδη ή/και τις προς παροχή υπηρεσίες.
3. Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά
τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή,
κατά δύο (2) μήνες.
στ) Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.
3. Εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής λειτουργίας (άρθρο 72 παρ.2 του Ν.4412/16) η οποία
ορίζεται στα χίλια τριακόσια (1.300,00) Ευρώ ποσό που δεν υπερβαίνει το 5
% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. με ανάλογη
στρογγυλοποίηση. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας θα καθορισθεί με
την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, όμως δεν θα είναι σε
καμία περίπτωση μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών αρχομένης από την
ημερομηνία παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Επιστρέφεται
στον ανάδοχο μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της.
Άρθρο 7
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
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1. Οι προσφορές των οικονομικών
φορέων

υποβάλλονται εγγράφως. Η
υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό, απαιτείται
να καταρτίσουν και να υποβάλουν εγγράφως προσφορά με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, μέχρι την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στην ελληνική γλώσσα, σε ΕΝΑΝ κύριο,
σφραγισμένο φάκελο.
3. Στον σφραγισμένο φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος του Δήμου.
γ) Ο πλήρης τίτλος και ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δηλαδή η επωνυμία, η
διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του
διεύθυνση (email).
Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία όλων των μελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου
τους.
4. Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται ως εξής:
α) Ένας (1) σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής»
β) Ένας (1) σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη – «Τεχνική
Προσφορά»
γ) Ένας (1) σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική
Προσφορά».
5. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιλαμβάνονται, επί
ποινή αποκλεισμού, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα τα στοιχεία που ζητούνται
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης.
6. Στον (υπο)φάκελο «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί ποινή
αποκλεισμού, πλήρεις περιγραφές των προσφερόμενων ειδών υπό (περιγραφές προδιαγραφές,
κανονισμοί, συμφωνία με τους κανονισμούς, τεχνικά φυλλάδια και ότι άλλο στοιχείο κρινει ο φορέας
απαραίτητο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφερομένων). Σε κάθε περίπτωση, τα
περιεχόμενα του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, θα πρέπει τουλάχιστον να
καλύπτουν ή να υπερκαλύπτουν τα ελάχιστα ζητούμενα από τεχνικής πλευράς
δεδομένα που αναγράφονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας
μελέτης
Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών
στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
7. Στον (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει
συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη oικovoμικά στοιχεία
της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση. Γίνονται δεκτές
προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Όλες οι τιμές στην
προσφορά αναγράφονται αριθμητικώς, και ο συνολικός προϋπολογισμός
προσφοράς συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου.
Αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην συνολική προσφορά δεν λαμβάνεται
υπόψη.
8. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη,
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εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά.

Η συνολική τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
9. Προσφορές που τυχόν έχουν αποσταλεί ή υποβληθεί πριν την
καταληκτική ημερομηνία, αποσφραγίζονται όλες μαζί μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται
από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή μπορεί
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή
οικονομική προσφορά) που έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά
μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που
επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου
και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και
φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία.
Άρθρο 8
Χρόνος ισχύος των προσφορών
1. Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν
τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180)
ημερολογιακών ημερών, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της διενέργειας
του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από
την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος
της μετά την κατάθεσή της, εφόσον αυτή είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που η
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων χάνει κάθε δικαίωμα για
κατακύρωση.
Άρθρο 9
Εναλλακτικές προσφορές
Δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές,
καθώς και όσες αναφέρονται σε μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας των προς
προμήθεια ειδών
Άρθρο 10
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της
διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Αιγάλεω μέχρι πέντε
(5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού.
Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες
της δημοσιοποίησης της περίληψης διακήρυξης και της διενέργειας του
διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω κατόπιν εισήγησης
της αρμόδιας υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
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β) Κατά πράξης της αναθέτουσας
αρχής

εντός προθεσμίας πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η
οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση
της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα
τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται
δεκτές.
3. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται
ως μη υποβληθείσες.
Άρθρο 11
Προσφερόμενη τιμή
1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ
και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. αριθμητικά ανά είδος, καθώς και
αριθμητικά και ολογράφως για το σύνολο των ειδών.
2. Η τιμή των υπό προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή
περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υπό προμήθεια
ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή
δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της
Επιτροπής διαγωνισμού.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής
διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12
Αξιολόγηση προσφορών
1. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία
δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής διαγωνισμού.
2. Η Επιτροπή διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ορισμένη ημερομηνία και ώρα. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
3. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η
Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.
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Ακολούθως, η Επιτροπή
προβαίνει στην

αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών
που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών,
αποσφραγίζονται οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν
αποδεκτές,
οι
φάκελοι
της
οικονομικής
προσφοράς
δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
4. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω σταδίων, που μπορούν να γίνουν σε μία ή
περισσότερες συνεδρίασεις, επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες.
5. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.
Προσκόμιση - Παρουσίαση Δείγματος
Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
απαιτείται η
προσκόμιση/επίδειξη
δείγματος και ο έλεγχος των προσφερόμενων
ειδών - κάθε συμμετέχοντα - σε σχέση με τα ζητούμενα από την Τεχνική
Μελέτη , προκειμένου να διαπιστωθεί :
α) Η ανταπόκριση των ζητούμενων υλικών προς την τεχνική προσφορά
κάθε διαγωνιζόμενου.
β) Η σύγκριση και διαπίστωση πλεονεκτημάτων μεταξύ των
προσφερόμενων υλικών
Η αδυναμία προσκόμισης δείγματος για επίδειξη από τον υποψήφιο
προμηθευτή ως περιγράφεται ανωτέρω είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς
του.
Άρθρο 13
Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(προσωρινό ανάδοχο), να υποβάλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών, τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα που όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 5 της παρούσας, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
2. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος
είναι τα ακόλουθα:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς
προσωπικό.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
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Πιστοποιητικά
όλων 2016-12-01
των
οργανισμών



κοινωνικής
ασφάλισης
(ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο
και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η
διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε
ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω
δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη
τροποποίηση:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο
το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό
Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για
όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι
εταιρείες
περιορισμένης
ευθύνης
(Ε.Π.Ε.)
θα
προσκομίσουν
πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών
τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα
μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
4. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή διαγωνισμού.
5. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν
ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή
ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη
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συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις
απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται
με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην
Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης
της σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών,
επικυρώνονται με την κατακυρωτική κατακύρωσης.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
8. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής
αξιολόγησης, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου και η σχετική απόφαση υποβάλλεται στο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση για την
κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των
προσφορών και η σύμβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συμφωνεί και ο
μειοδότης.
Άρθρο 14
Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με
γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά,
μπορεί να προτείνει:
α) Την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος
αυτής μέχρι και 50% ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 30% που προσφέρει ο
διαγωνιζόμενος.
β) Τη ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών.
Άρθρο 15
Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή σύμβασης
1. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της,
εφόσον ο Δήμος Αιγάλεω δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες.
2. Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης.
3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο
βάσει της τιμής
(χαμηλότερη τιμή). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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Άρθρο 16
Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Ο υπό προμήθεια υδραυλικός γερανός επί ποινή αποκλεισμού θα παραδοθεί
τοποθετημένος επί του απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας) του Δήμου
που θα υποδειχθεί, έτοιμος προς λειτουργία, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι
(20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατόπιν
έγγραφης εντολής αρμοδίων οργάνων με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή. Ο
ανάδοχος υποχρεούται παραδώσει το υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά
όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση
Τα έξοδα μεταφοράς του ανωτέρω απορριμματοφόρου οχήματος του
Δήμου προς τις εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες
τοποθέτησης του υδραυλικού γερανού και επιστροφής του, βαρύνουν τον Δήμο.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Δήμο και την Επιτροπή
Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει το υπό
προμήθεια είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, εκτός και
αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.
Η παραλαβή του γερανού, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η
συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στις διατάξεις των άρθρων 216-221 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση και μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν μπορούν
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα,
με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των προσφερόμενων ειδών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά
την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων ειδών της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία
δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.
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παραλαβής προβαίνει

σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων
ειδών, ισχύουν τα αναφερόμενα στό άρθρο 213 του Ν.4412/16
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα είδη που απορρίφθηκαν
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική
διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 17
Ποινικές ρήτρες
1. Αν τα είδη παραδοθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
τυχόν χορηγήθηκε, μπορεί να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών - ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των
ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα
5%, χωρίς Φ.Π.Α. επί της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι
ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και μπορούν να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου οργάνου, αν τα είδη που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παραδοθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις
αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί
πλήρως.
2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται και συμψηφίζεται με την
αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την
αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Άρθρο 18
Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή της αξίας τoυ υπό προμήθεια είδους θα γίνει εφάπαξ και σε
Ευρώ.
2. Εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση,
τις υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο πώλησης αγαθών, για τα είδη που έχει
παραδώσει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπής παραλαβής και έχει εκδώσει για
το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής
3. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια
δημοτική υπηρεσία.
Άρθρο 19
Κανόνες Δημοσιότητας της Διακήρυξης - Κρατήσεις
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1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να λάβουν

γνώση της διακήρυξης τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Αιγάλεω και
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου www. egaleo.gr.
2. Η περίληψη της παρούσης να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», να
καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημαρχιακού καταστήματος.
3. Τον ανάδοχο της προμήθειας αγαθών βαρύνουν όλες οι νόμιμες
κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού,
εισφορές κλπ., που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. Σε
περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
4. Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.
4412/2016, του Ν. 1069/1980 και του Ν. 3463/2006.

Άρθρο 20
Υποχρέωση δημοσιότητας
Ο Ανάδοχος της προμήθειας οφείλει να τοποθετήσει με την παράδοση των
υπό προμήθεια ειδών, σε ευδιάκριτα σημεία ενδείξεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται η ονομασία και λογότυπο του φορέα χρηματοδότησης
(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ), ο τίτλος της πράξης, ο τύπος του έργου, το ποσό
χρηματοδότησης και η διάρκεια υλοποίησης της πράξης.

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ

Αιγάλεω 15/09/2016
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Ο Συντάξας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Διοικ/κού Οικ/κού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή
οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων περισυλλογής οικιακών
απορριμμάτων

Αριθμός Μελέτης Καθ. : 15/2016
Αρ. πρωτ. : 288779/15-09-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.429,20 € με
ΦΠΑ
CPV : 42414400-5
K.A. : 20.7425.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού
γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας
ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσει στην αποκομιδή οικολογικών
βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων που ο Δήμος
σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή.
Ο εν λόγω γερανός θα τοποθετηθεί σε απορριμματοφόρο όχημα με
υπερκατασκευή τύπου πρέσας προκειμένου να παραλαμβάνονται τα βυθιζόμενα
συστήματα περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων και να μπορούν να αδειάζουν
στην χοάνη με ανατροπή διαμέσου του ανυψωτικού μηχανισμού.
Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €34.429,20 συμπ/νου του ΦΠΑ,
θα βαρύνει δε την υπό Κ.Α: 20.7425.001 πίστωση του οικονομικού έτους 2016
του Δήμου ή την αντίστοιχη σε περίπτωση συνέχισης του Διαγωνισμού εντός του
έτους 2017
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 20122015» του Πράσινου Ταμείου/ΥΠΕΚΑ (απόφαση Δ.Σ. 83.6/2014), με ένταξη
χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)» συνολικού εγκεκριμένου ποσού €150.000,00 που περιλαμβάνει
την υλοποίηση του υπο-έργου 2 με τίτλο «Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή
οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων».
Κωδικός αριθμός CPV 2008 προμηθευόμενου είδους: 42414400-5 (Γερανοί
προσαρμοσμένοι επί οχήματος).
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Επειδή η καθαρή αξία της προϋπολογισθείσας
δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσόν
των €60.000,00, η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την
διεξαγωγή συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού), με όρους που
καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της
τιμής (χαμηλότερη τιμή)
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη συγγραφή
υποχρεώσεων και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Αιγάλεω 15-09-2016
Ο Συντάξας

Αιγάλεω 15-09-2016
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Διοικ/κού Οικ/κού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή
οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων περισυλλογής οικιακών
απορριμμάτων

Αριθμός Μελέτης Καθ. : 15/2016
Αρ. πρωτ. : 288779/15-09-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.429,20 € με
ΦΠΑ
CPV : 42414400-5
K.A. : 20.7425.001

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

1.

Είδος
Προμήθεια (& τοποθέτηση επί
απορ/φόρου οχήματος) ενός
υδραυλικού γερανού ανύψωσης
οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων περισυλλογής οικιακών
απορριμμάτων
Κωδ. CPV: 42414400-5 (Γερανοί
προσαρμοσμένοι επί οχημάτων)
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Ποσότη
τα
(τεμάχι
α)

Τιμή
Μονάδας (€)

1

27.765,48

27.765,48

ΣΥΝΟΛΟ €

27.765,48

Φ.Π.Α. 24% €

6.663,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

34.429,20

Δαπάνη
(€)
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Αιγάλεω 15-09-2016
Ο Συντάξας

Αιγάλεω 15-09-2016
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Διοικ/κού Οικ/κού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή
οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων περισυλλογής οικιακών
απορριμμάτων

Αριθμός Μελέτης Καθ. : 15/2016
Αρ. πρωτ. : 288779/15-09-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.429,20 € με
ΦΠΑ
CPV : 42414400-5
K.A. : 20.7425.001

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1°
Αντικείμενο της προμήθειας / Γενικά στοιχεία
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια ενός (1) μηχανισμού υδραυλικού
γερανού ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας
ιδιοκτησίας του Δήμου προκειμένου να χρησιμεύσει στην αποκομιδή οικολογικών
βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων που ο Δήμος
σχεδιάζει να θέσει σε εφαρμογή.
Ο εν λόγω γερανός θα τοποθετηθεί σε απορριμματοφόρο όχημα με
υπερκατασκευή τύπου πρέσας προκειμένου να παραλαμβάνονται τα βυθιζόμενα
συστήματα περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων (υπόγειοι κάδοι με κλειστό
πυθμένα) και να μπορούν να αδειάζουν στην χοάνη με ανατροπή διαμέσου του
ανυψωτικού μηχανισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου ώστε να
λάβουν πλήρη γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών του απορριμματοφόρου
οχήματος που θα τους υποδειχθεί προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά
τους.
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ΑΡΘΡΟ 2°
Ειδικά στοιχεία - Τεχνικές Προδιαγραφές.
2.1 Χαρακτηριστικά οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής
οικιακών απορριμμάτων
Το σύστημα βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων που ο Δήμος και σχεδιάζει να
εφαρμόσει έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
Οι βυθιζόμενοι κάδοι θα είναι χωροθετημένοι με τέτοιο τρόπο ώστε η μέγιστη
απόσταση από το σημείο έδρασης του γερανού επί του απορριμματοφόρου
οχήματος δεν θα υπερβαίνει τα 4,5m.
Οι προς χειρισμό βυθιζόμενοι κάδοι αποθήκευσης απορριμμάτων είναι σχήματος
κόλουρης πυραμίδας, γεωμετρικής χωρ. 3m³ περίπου κατασκευασμένοι από
πλαστικό υλικό. Το καθαρό απόβαρο τους δεν θα υπερβαίνει τα 130 kg. Γίνεται
παραδοχή ότι το μέγιστο βάρος που θα χειρίζεται ο υπό προμήθεια υδραυλικός
γερανός δεν θα υπερβαίνει τα 700kg.
Οι προς χειρισμό βυθιζόμενοι κάδοι αποθήκευσης απορριμμάτων θα είναι με
κλειστό πυθμένα κατάλληλοι για συνεργασία με συμβατικού τύπου
απορριμματοφόρα οπίσθιας φόρτωσης με μηχανισμό τύπου πρέσας εφοδιασμένα
με υδραυλικό μηχανισμό γερανοφόρου (τύπου παπαγαλάκι). Η δε εκκένωσή τους
επιτυγχάνεται με προσαρμογή στους πλευρικούς βραχίονες (κατά DIN)
ανατροπής του ανυψωτικού μηχανισμού του απορριμματοφόρου οχήματος με τον
οποίο ανατρέπονται οι συμβατικοί τροχήλατοι κάδοι απορριμμάτων. Προς
τούτο, από αμφότερες τις πλευρές και στο μισό περίπου του ύψους εφοδιάζονται
με δύο μεταλλικές διατάξεις με πείρους οι οποίοι εφάπτονται στους πλευρικούς
βραχίονες (κατά DIN) του ανυψωτικού μηχανισμού για την εξασφάλιση της
ανατροπής τους μέσα στην χοάνη του απορριμματοφόρου. Στην κορυφή τους, οι
βυθιζόμενοι κάδοι φέρουν μια περιστρεφόμενη μεταλλική διάταξη μέσω της
οποίας επιτυγχάνεται η παραλαβή τους από τον γερανό μέσω απλού γάντζου
αγκίστρωσης.
2.2 Τεχνικές απαιτήσεις γερανού για τοποθέτηση επί απορριμματοφόρου
οχήματος
Για τον χειρισμό των οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων περισυλλογής
οικιακών απορριμμάτων, απαιτείται να εγκατασταθεί στην οροφή της
κιβωτάμαξας ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας ένας υδραυλικός
γερανός σχετικά συμπαγών διαστάσεων ανυψωτικής ικανότητας που κυμαίνεται
από 35 έως 45 kNm περίπου.
Η τοποθέτηση του γερανού επί του απορριμματοφόρου οχήματος θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και κατά τέτοιο τρόπο
έτσι ώστε να μην επηρεαστεί τόσο η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας όσο και ο
οπίσθιος πρόβολος του οχήματος. Η τοποθέτηση του γερανού θα πρέπει να γίνει
υποχρεωτικά στην οροφή της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να είναι η συναρμολόγηση αυτή κατάλληλη για την χρήση την οποία
προορίζεται.
Ο γερανός θα πρέπει να είναι περιστροφικού τύπου. Η περιστρεφόμενη βάση του
υδραυλικού γερανού θα πρέπει να εδράζει με πλήρη ασφάλεια πάνω στην οροφή
της κιβωτάμαξας του απορριμματοφόρου. Το δε συνολικό βάρος του υδραυλικού
γερανού μαζί με όλα τα παρελκόμενα λειτουργικά του όργανα δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει τα 800 kg ώστε να μην επηρεάζεται σημαντικά το εκμεταλλεύσιμο
ωφέλιμο φορτίο σε απορρίμματα του απορριμματοφόρου. Επιπλέον, δεν θα
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πρέπει να επηρεάζεται αισθητά
το κέντρο βάρους

του οχήματος και δεν θα
πρέπει να χρειάζεται το απορριμματοφόρο να εφοδιάζεται με σύστημα
ποδαρικών σταθεροποίησης. Η περιστρεφόμενη βάση θα πρέπει να έχει τη
δυνατότητα περιστροφής περίπου 360º.
Η ακτίνα δράσης του γερανού (ολικό μήκος οριζοντίου αναπτύγματος) θα πρέπει
να είναι έως 6,5m τουλάχιστον. Στην άκρη του τελευταίου τηλεσκοπικού
βελονιού θα πρέπει να υπάρχει γάντζος για την ανάρτηση των βυθιζόμενων
κάδων. Η λειτουργία του γερανού θα γίνεται υδραυλικά με σύστημα εμπλοκής απεμπλοκής από το κινητήριο σύστημα του οχήματος.
Η παροχή της υδραυλικής ενέργειας θα δίνεται στο γερανό από την υδραυλική
αντλία της υπερκατασκευής του οχήματος μέσω κατάλληλου τριοδικού
διακόπτη ροής.
Θα πρέπει στο σχεδιασμό του υδραυλικού κυκλώματος να προβλεφθεί η
αποτροπή της κίνησης του ανυψωτικού μηχανισμού (που χρησιμεύει για την
ανατροπή των κάδων) κατά την διάρκεια των χειρισμών του γερανού για την
αποφυγή βλαβών και καταστροφών αυτού. Όλες οι κινήσεις του γερανού θα είναι
κατάλληλα προστατευμένες μέσω ειδικών βαλβίδων που θα αποτρέπουν την
αλόγιστη φόρτωση του γερανού.
Υποχρεωτικά ο γερανός θα συνοδεύεται από ασύρματο χειριστήριο που θα
επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό όλων των κινήσεων του. Οι εντολές από το
χειριστή στο γερανό θα πρέπει να δίδονται μέσω ασυρμάτου χειριστηρίου του
οποίου ο δέκτης κεραία θα είναι τοποθετημένος σε σημείο τέτοιο έτσι ώστε να
μη επηρεάζει την λειτουργία του οχήματος και να είναι προστατευμένος.
Σε περίπτωση κατά τη οποία υπάρξει δυσλειτουργία του ασυρμάτου χειριστηρίου
για την μεταφορά εντολών από το χειριστή στο γερανό θα πρέπει το υδραυλικό
σύστημα του γερανού να έχει κατάλληλη διάταξη με την οποία ο έλεγχος των
κινήσεων να γίνεται με χειρωνακτικά χειριστήρια ή με ενσύρματο σύστημα. Οι
κινήσεις αυτές δεν θα επεμβαίνουν σε θέματα ασφαλείας της λειτουργίας του
γερανού.
ΑΡΘΡΟ 3°
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, τεχνικά
φυλλάδια και ότι είναι απαραίτητο για την αποδοχή / συμμόρφωση των
προσφορών. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές.
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις
τεχνικές προδια-γραφές απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με
ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.
- Στην τεχνική προσφορά τους, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν τον
χρόνο παράδοσης, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20)
ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
- Ως ελάχιστος χρόνος για την εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται το χρονικό
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την παραλαβή του γερανού σε κατάσταση
πλήρους λειτουργίας.
- Ο ανάδοχος δεσμεύεται για προμήθεια των ανταλλακτικών στο Δήμο και την
αντιμετώπιση των αναγκών service για τουλάχιστον 10 έτη.
- Θα πρέπει να δοθεί σχεδιάγραμμα με την ικανότητα ανύψωσης σε σχέση με την
απόσταση από την κεντρική “κολώνα” του γερανού.
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- Θα κατατεθεί πιστοποιητικό διασφάλισης
ποιότητας της σειράς ISO 9001 για
τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει
λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.
- Θα κατατεθεί αντίγραφο της άδειας λειτουργίας (κατασκευής ή μετατροπής
αμαξωμάτων) στο όνομα του διαγωνιζομένου ή στο όνομα του δηλούμενου
εργοστασίου στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες τοποθέτησης του
υπό προμήθεια γερανού επί του απορριμματοφόρου οχήματος.
- Επίσης, πρέπει να επισυναφθεί κατάσταση ομοίων προμηθειών σε φορείς του
Δημοσίου, στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες παράδοσης, ο φορέας,
συνοδευμένη από σχετικές βεβαιώσεις. Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι
προσφέροντες να έχουν παραδώσει στην Ελλάδα μια ποσότητα 10 τεμ.
τουλάχιστον όμοιων ειδών, και να προσκομίσoυν τουλάχιστον 3 βεβαιώσεις
αντίστοιχων φορέων για καλή διαγωγή των ζητούμενων ειδών.
Αιγάλεω 15-09-2016
Ο Συντάξας

Αιγάλεω 15-09-2016
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Διοικ/κού Οικ/κού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Προμήθεια γερανού για την αποκομιδή
οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων
περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων

Αριθμός Μελέτης Καθ. : 15/2016
Αρ. πρωτ. : 288779/15-09-2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.429,20 € με
ΦΠΑ
CPV : 42414400-5
K.A. : 20.7425.001

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α

Είδος

Ποσότη
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1.

Προμήθεια (& τοποθέτηση επί
απορ/φόρου οχήματος) ενός
υδραυλικού γερανού ανύψωσης
οικολογικών βυθιζόμενων
συστημάτων περισυλλογής οικιακών
απορριμμάτων
Κωδ. CPV: 42414400-5 (Γερανοί
προσαρμοσμένοι επί οχημάτων)

Αιγάλεω 15-09-2016

(τεμάχι
α)

Μονάδας (€)

(€)

1

27.765,48

27.765,48

ΣΥΝΟΛΟ €

27.765,48

Φ.Π.Α. 24% €

6.663,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €

34.429,20

Ο Συντάξας

Αιγάλεω 15-09-2016
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΒΩΛΟΣ
ΠΕ Μηχ/γος Μηχ/κός

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ Διοικ/κού Οικ/κού
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