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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το με αριθμό 1/ 2011 πρακτικό συνεδρίασης

-------------------Αριθμός απόφασης : 3/ 2011
Θέμα: Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης
- έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια εξοπλισμού
Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 274.880,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ
23% και αριθμούς μελετών 99, 100, & 101/2010, – Ορισμός
Επιτροπών Διαγωνισμού – Ψήφιση πίστωσης.
Σήμερα την 11 η Μαρτίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14 : 00 μ.μ, η
Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην
αίθουσα των συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, με
αριθμ. πρωτ. 11.306/04.03.2011 που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα
(9) τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΣ 2/2.1.2011), βρέθηκαν
παρόντα τα οκτώ (8) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Λάζαρος
Μαλούτας,
ως 1. Νικολέτα Μπουμπόναρη
Πρόεδρος
2. Ιωάννης Παπαγεωργίου
3. Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
4. Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
η οποία αν και κλήθηκε
5. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
νόμιμα, δε προσήλθε
6. Άννα Νανοπούλου
7.
Στέλλα
Ρουσιάδου
–
Καλογερίδου
8. Ιωάννης Μητσιάκος
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, και
εισηγήθηκε τα παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα σύνταξης της
διακήρυξης, διεξαγωγής και κατακύρωσης όλων των δημοπρασιών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία είναι της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /11.03.2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 1 από 26

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

Το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου με το από 08.03.2011 υπηρεσιακό του
σημείωμα μας διαβιβάζει τις με αριθμό 99, 100, & 101/2010 μελέτες –
προϋπολογισμούς, και ζητάει τη λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης,
τον καθορισμό των όρων διακήρυξης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, τον
ορισμό επιτροπών διαγωνισμών και την ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια
εξοπλισμού Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 274.880,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23%,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & άρθρο 4 παρ. 4 της με αριθμ.
11389/93 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
Ο.Τ.Α" (ΦΕΚ Β' 185/23.03.1993) ΕΚΠ-ΟΤΑ, η δε χρηματοδότηση προέρχεται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ¨Μακεδονίας – Θράκης 20072013¨ κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20% (κωδ. ΟΠΣ 271006ΣΑΕΠ00/8).
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω τη λήψη της σχετικής απόφασης και κάλεσε
την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις με αριθμό 99, 100, & 101/2010 μελέτες της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 274.880,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23%
3. Το Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
(ΦΕΚ 64/τ.Α΄/16.03.1993)
4. Το Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων" (ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των
Ν.2323/95 και Ν.2503/97
5. Τη με αριθμ.11389/08.03.1993 απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών "Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών Ο.Τ.Α." (ΦΕΚ 185/τ.Β΄/23.03.1993)
6. Το με αριθμ. πρωτ. 3569/23.07.2010 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ¨ένταξης της Πράξης ¨Προμήθεια
Εξοπλισμού Ανακύλωσης¨ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονίας –
Θράκης 2007 – 2013¨
7. Τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 όπου υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση στον
Κ.Α. : 20.7135.0005.
8. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει με διεθνή ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, την εκτέλεση της προμήθειας
«Εξοπλισμού Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 274.880,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ
23% και αριθμό μελετών 99, 100, & 101/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, η χρηματοδότηση της οποίας προέρχεται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ¨Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013¨ κατά
80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20% (κωδ. ΟΠΣ 271006-ΣΑΕΠ00/8)..
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Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων των με αριθμό μελετών 99,
100, & 101/2010, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, .
Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διεθνή ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη
προσφορά για την παραπάνω προμήθεια ως ακολούθως :

Α΄ ΜΕΡΟΣ :
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Εισαγωγή
Ο Δήμος Κοζάνης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό
διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης
διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτών (274.880,40 €) συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των παρακάτω υποέργων:
Υποέργο 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 184.500,00 € και αντικείμενο την προμήθεια δύο (2)
δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων, με αριθμό μελέτης 101/2010 και κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
Υποέργο 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ προϋπολογισμού 67.650,00 €
και αντικείμενο την προμήθεια ενός (1) ανοιχτού φορτηγού, με αριθμό μελέτης 99/2010
και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
Υποέργο 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ προϋπολογισμού 22.730,40 €
και αντικείμενο την προμήθεια διακοσίων είκοσι (220) κάδων ανακύκλωσης, με αριθμό
μελέτης 100/2010 και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά
της ενταγμένης στον άξονα 8 του Ε.Π. «Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» πράξης με τίτλο
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, συγχρηματοδοτούμενη από το
Ε.Τ.Π.Α. κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.
Αναλυτικά, το αντικείμενο του κάθε υποέργου και οι υποχρεώσεις του αναδόχου
περιγράφονται στα αναλυτικά Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε υποέργο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
Αναθέτουσα Αρχή
Ο Δήμος Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη, Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη, που με την 3/2011
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνει τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
Η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Κοζάνης, που στεγάζεται στο ισόγειο του επί της οδού Πλ. Νίκης 1, κτιρίου.
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας
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Ο κ. Μουρατίδης Ευστάθιος υπάλληλος του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Κοζάνης
που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας
2461350344- φαξ 2461350344 - e-mail: mouratidis@kozanh.gr).
Προκήρυξη
Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α’: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το
Μέρος Β’: Κριτήρια Αξιολόγησης και το Παράρτημα Ι: Υποδείγματα εγγυητικών
επιστολών
Έργο
Η προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα αντίστοιχα
Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών για κάθε υποέργο.
Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Διαγωνισμού
Το αρμόδιο για την Διενέργεια του Διαγωνισμού (αποσφράγιση φακέλων, έλεγχος
δικαιολογητικών συμμετοχής) και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής
Το αρμόδιο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, την παραλαβή και τον έλεγχο της ορθής
λειτουργίας των προμηθευόμενων ειδών, συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το
οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, μετά από απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης
Προσφορά
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή,
για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 1 ου , του 2ου , του 3ου υποέργου ή και των
τριών (3) υποέργων με διακριτές προσφορές ανά υποέργο.
Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό
και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή, σε περίπτωση
ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης
Αντίκλητος
Το πρόσωπο, που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη
στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της
Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα
Ανάδοχος
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Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή,
σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του κάθε
υποέργου στον Ανάδοχο
Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.
Προϋπολογισμός
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του κάθε
προκηρυσσόμενου υποέργου.
Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το κάθε υποέργο.
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της
Προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα
με τις διατάξεις:
1. του Ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών
θεμάτων»,
2. του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις»,
3. του Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,
4. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού τω διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα
της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων»,
6. του Ν. 2328/95 , άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση μετοχών»,
7. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) και του άρθρου 6 του Ν.2854/2000,
8. του άρθρου 98 παρ.1β του νέου Συντάγματος 2001, που αφορά στον έλεγχο
συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το
Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη
αυτή , όπως νόμος ορίζει,
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9. του Ν. 2741/99, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες»,
10. του Ν.3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών και δημοσίων έργων»
11. του Ν.3090/2002, Άρθρο 9, παράγραφος 3
12. του Ν.3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες
διατάξεις»
13. του Ν.3310/2005, «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης δημοσίων συμβάσεων»
14. του Ν.3414/2005, «Τροποποίηση του Ν.3310/2005 ‘’ Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διάρκεια σύναψης
δημοσίων συμβάσεων’’»
15. της Υ.Α. αριθμ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β), «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
16. της ΚΥΑ Π1/4240/14.01.2010
17. της υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, με
την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας προκήρυξης
Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη, ρυθμίζεται από τις
προαναφερόμενες διατάξεις.
Εκτός από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μέριμνα
της Αναθέτουσας Αρχής θα γίνει δημοσίευση, εφάπαξ περίληψης των ουσιωδών
στοιχείων της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις τοπικές
εφημερίδες, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες, θα σταλεί στο Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο
Κοζάνης, στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. και ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο (σύμφωνα με
το άρθρο 46 του Ν.3801/4-9-2009 ΦΕΚ163/Α’) με το , κατά προσέγγιση, κόστος των
2.300,00 €.
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου
Κοζάνης κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Οι παραλήπτες των
τευχών πρέπει να καταβάλουν στο Ταμείο του Δήμου Κοζάνης το ποσό των 15,00 € και
να προσκομίσουν στο Γραφείο Προμηθειών το αντίστοιχο Ταμειακό παραστατικό για τη
λήψη των τευχών ή να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής τους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση mouratidis@kozanh.gr και να λάβουν ηλεκτρονικά (χωρίς
κόστος) τα τεύχη του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι δεν έχουν
λάβει τα τεύχη σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία και δεν έχουν συμπεριληφθεί στη
λίστα παραληπτών τευχών που θα προσκομίσει το Γραφείο Προμηθειών στην επιτροπή
διενέργειας.
3.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α. κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού
β. κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό και
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /11.03.2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 6 από 26

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

γ. κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού και της κατακυρωτικής
απόφασης
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Υπηρεσία Διενέργειας ως εξής:
α. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία
διενέργειας. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην
περίπτωση αυτή, εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας.
β. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντα στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της
διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης των προσφορών και εντός πέντε (5)
ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση των σχετικών στοιχείων ο
διαγωνιζόμενος. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται από την Επιτροπή Διενέργειας του
Διαγωνισμού η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης. Η ένσταση κατά της συμμετοχής
Προσφέροντα στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της.
γ. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την
Κατακύρωση, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών από
γνωστοποίηση των σχετικών αποφάσεων στους διαγωνιζόμενους. Η ένσταση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο
(2) ημερών από την υποβολή της. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται
από την Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία
γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Κοζάνης, το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά
περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσμία των δέκα
(10) ημερών είναι δυνατό να παρατείνεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής.
Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή, κατά των αποφάσεων που
επιβάλλουν οποιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος τους, μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από την έκδοσή τους. Επί της προσφυγής αποφαίνεται η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διενέργειας - Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών
(όπως προβλέπεται στο Ν.3886/2010/ΦΕΚ173Α
3.3.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που
προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια
και εμπειρία.
Στο διαγωνισμό, γίνονται δεκτές διακριτές προσφορές από κάθε προσφέροντα για το 1 ο
το 2ο το 3ο υποέργο ή και για τα τρία (3) υποέργα, που είναι σύμφωνες με όλους τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που
παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή
περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση
του Υποέργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα
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δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν
την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, είναι αόριστες και
ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις,
χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό
αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα
του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία
που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες
αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη
της σχετικής αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κοζάνης (Πλατεία Νίκης 1, Κοζάνη), την
Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 και ώρα 11 : 00 π.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το παρόν Μέρος Α’ (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β’: Κριτήρια Αξιολόγησης
γ. το Παράρτημα Ι. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7.1
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί
ή κοινοπραξίες, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραγωγή ή την εμπορία των
προμηθευόμενων ειδών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες
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χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε
προσώπου και το ειδικό μέρος του Υποέργου με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια
της υλοποίησης του Υποέργου
• Ότι όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας
τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που
έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου
• Ότι η απαίτηση για αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο καλύπτεται από ένα
τουλάχιστον μέλος της ένωσης.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την
παρούσα Υποέργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να
ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Ένας οικονομικός φορέας μπορεί (σύμφωνα με το άρθρο 45 του Π.Δ. 60/2007), εφόσον
παραστεί ανάγκη και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή,
πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης και των ανφερομένων
στην παράγραφο 8.2 σημείο 1 δικαιολογητικών συμμετοχής, των φορέων αυτών.
7.2
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγουμένης παραγράφου.
•

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς για
προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

• Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση
άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
•

Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος
της.

•

Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τον
ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάθε υποέργου, όπως αυτός φαίνεται στο αντίστοιχο
Τεύχος.

ΑΡΘΡΟ 8

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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8.1
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, εντός του Φακέλου των δικαιολογητικών της
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή:
 Για το 1ο υποέργο : εννέα χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ (9.225,00 €)
 Για το 2ο υποέργο : τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα
λεπτά (3.382,50 €)
 Για το 3ο υποέργο : χίλια εκατόν τριάντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτά
(1.136,52 €)
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους
λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της Κατακύρωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών
αυτών, αυτό το δικαίωμα. Για τον έλεγχο γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης ισχύει η εγκύκλιος του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
Δ17γ/9/154/ΦΝ437.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
8.2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους
ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με
το οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το
έτος διενέργειας του διαγωνισμού.
β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Την υποχρέωση αυτή δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα.
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου,
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί
εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η /11.03.2011 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Σελίδα 10 από 26

Ελληνική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΛ. ΝΙΚΗΣ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 24613 50329 FAX 24610 23695

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
ε. Πληρεξούσιο για την εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που η προσφορά υπογράφεται
από εκπρόσωπο του Προσφέροντα.
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους
διαγωνισμούς του Δημοσίου.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα
χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις
πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Μέρους Α της Προκήρυξης και αποτελούν, κατά
δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
η. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά
σύστασής τους και οι συνεταιρισμοί βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν
νόμιμα.
Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην
ένωση.
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.
Τα παραπάνω (α) έως (δ) δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την
προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία Διενέργειας και δεν έχει λήξει η ισχύς
τους, θα πρέπει όμως να γίνεται μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Πρόσθετα, οι Προσφέροντες θα συμπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή
παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με
την ίδια σειρά και αρίθμηση:
1.

Δικαιολογητικά από τα οποία μπορεί να αποδειχθεί η χρηματοπιστωτική και
οικονομική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές
βεβαιώσεις ή ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών ή δήλωση περί του συνολικού
ύψους του κύκλου εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη ή για το χρονικό
διάστημα λειτουργίας της (εφόσον είναι μικρότερο από τρία έτη).

2.

Πίνακα προσωπικού επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, γενικές
πληροφορίες για την τεχνική υποδομή και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου
έργου.

3.

Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων με το
προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία ή για το
χρονικό διάστημα λειτουργίας της (εφόσον είναι μικρότερο από τρία έτη), με ένδειξη
της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη. Αν οι
παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να
αποδεικνύονται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά
περίπτωση αναθέτουσα αρχή.
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4.

Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τρίτους (υπεργολάβους)
για την υλοποίηση μέρους των προσφερόμενων έργων, υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86, των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, ότι αποδέχονται την
εκτέλεση των έργων σε περίπτωση Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού στον Προσφέροντα υπέρ του οποίου εκδίδουν την υπεύθυνη δήλωση.

5.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προσφορών και τους αποδέχεται χωρίς καμιά επιφύλαξη.

6.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και
ότι αναλαμβάνει να παραδώσει συναρμολογημένα και σε πλήρη λειτουργία τα
προμηθευόμενα είδη στο Δήμο Κοζάνης

7.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα
αρχή θα αναλάβει να επιδείξει τη λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών
συναρμολογημένα και σε πλήρη λειτουργία.

8.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, για το εργοστάσιο κατασκευής των
προσφερόμενων υλικών.

9.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, για την κάλυψη με ανταλλακτικά των
προμηθευόμενων ειδών για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια και την παροχή εγγύησης
καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία παραλαβής
(υποέργο 1 & 2), τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής (υποέργο 3) και
πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής (υποέργο 4).

10.

Πιστοποιητικά ποιότητας εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένης αρμοδιότητας που να βεβαιώνουν την τήρηση ορισμένων
προδιαγραφών ή προτύπων των προϊόντων τα οποία σαφώς προσδιορίζονται με
αναφορά σε προδιαγραφές ή πρότυπα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η ύπαρξη
πιστοποιητικού ποιότητας, τόσο του κατασκευαστή, όσο και του προμηθευτή των
υλικών.

ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ. ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΡΘΡΟ 9
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για τρεις (3) μήνες
προσμετρούμενους από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από
την Υπηρεσία Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω
οριζόμενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας θα
απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη
ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις
(3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν
και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.
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Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον
υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί.
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
ΑΡΘΡΟ 11 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την παρούσα διακήρυξη δεν γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους τμήμα των
προκηρυσσόμενων υποέργων.
ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, ένα
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική
γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην
Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον
στην Αγγλική. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την προσφορά, μπορούν να
υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα.
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση
ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας Διενέργειας
• Ο πλήρης τίτλος της Προκήρυξης και ο αριθμός αυτής.
• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.
Να αναγράφει επίσης την ένδειξη :
ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και συγκεκριμένα:
1

Η εγγύηση συμμετοχής

2

Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

3

Η δήλωση ορισμού Αντικλήτου

4

Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε
χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, που φέρουν τις ενδείξεις "ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", με τον τίτλο του έργου, όπως
αυτός παρουσιάζεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του
Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να
μονογράφονται από τον ίδιο.
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ΑΡΘΡΟ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
13.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνταχθεί με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση
που έχει συνταχθεί το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, χρησιμοποιώντας τους
αντίστοιχους για το σκοπό αυτό πίνακες.
Η τεχνική προσφορά, διακριτή για κάθε υποέργο, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά
χαρακτηριστικά (prospectus, τεχνικά εγχειρίδια), στην Ελληνική γλώσσα, εφ’ όσον αυτό
είναι δυνατό, για την πληρέστερη αντιπροσώπευση του προσφερόμενου εξοπλισμού
καθώς και τις αντίστοιχες παραπομπές στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι συμπληρωμένοι
πίνακες της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε μαγνητικό μέσο, το οποίο θα
εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της Τεχνικής προσφοράς.
Η Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους
Προσφέροντες να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά
ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην
περίπτωση αυτή, να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.
13.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά, διακριτή για κάθε υποέργο, υποβάλλεται με τη συμπλήρωση
των πινάκων οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνονται στα Τεύχη Τεχνικών
Προδιαγραφών: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Οι συμπληρωμένοι πίνακες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να δοθούν και σε
μαγνητικό μέσο, το οποίο θα εμπεριέχεται στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής
προσφοράς.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς ή
των πινάκων της οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθούν σε μαγνητικό μέσο με τα
αντίτυπα της οικονομικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που
φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Οι τιμές, για το σύνολο του έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .
Στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή μονάδας καθώς και η
συνολική τιμή για όσα προσφερόμενα είδη εμφανίζουν στους Πίνακες τιμή μονάδας. Η
γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει
ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές μονάδας.
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη "ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ" στη στήλη τιμών. Στην
περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη "ΧΩΡΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ" θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %,
στο οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού.
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.
ΑΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
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α. να υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης Διαγωνισμού κατά την
ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα διενέργειάς του
είτε
β. να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος.
Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο.
Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να
έχουν αποσφραγισθεί.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Προκήρυξη.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση
συμμετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο εκτός από τα
prospectus.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή καταγράφει τους προσφέροντες σε Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης,
το οποίο υπογράφει.
ΑΡΘΡΟ 16 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης
Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του
ελέγχου σε Πρακτικό της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει εγγράφως τους
Προσφέροντες να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά της
παραγράφου 8.2 μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία του ελέγχου προκύψει η ανάγκη απόρριψης
προσφορών που δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες από την Προκήρυξη προϋποθέσεις, η
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει τους λόγους της
απόρριψης.
.
Β΄ ΦΑΣΗ
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ΑΡΘΡΟ 17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
17.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση, θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη
διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν
ικανοποιούν τους όρους της Προκήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό
της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από
αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των τεχνικών όρων των αποδεκτών προσφορών(για
τις περιπτώσεις των υποέργων όπου κριτήριο αξιολόγησης είναι η συμφερότερη
προσφορά), σύμφωνα με τα κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης του Μέρους Β.
Γ΄ ΦΑΣΗ
17.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας στους
Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο
Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της
Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ενώπιον των τυχόν
παρισταμένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ακολουθήσει την
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
α. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει
τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Προκήρυξης και θα
καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει
απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
β. Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με
τις οδηγίες αξιολόγησης του Μέρους Β.
γ. σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή
ιδιαίτερα χαμηλή, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις. Μετά την
εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή εισηγείται με
πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της
προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της Υ.Α. αριθμ.
11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) και στο άρθρο 52 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 18 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή Διαγωνισμού όμως έχει το δικαίωμα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει
από Προσφέροντα την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς
του, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στα άρθρα 15
και επόμενα της Προκήρυξης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινήσεων είναι
υποχρεωτική για τον Προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Τέτοιου είδους διευκρινήσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή Διαγωνισμού,
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση.
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Από τις διευκρινήσεις που δίνονται από Προσφέροντες, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 19

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα
υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα, μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου
του διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας, για την έκδοση της Κατακύρωσης.
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.
Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση
θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον
αποδεικτικό χαρακτήρα.
19.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού,
διατηρεί το δικαίωμα:
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση
ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 30, 31 και 55 της
Οδηγίας 2004/18/Ε και συμπληρωματικά της Υ.Α. αριθμ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β),
άρθρο 3 παρ. 3.γ & 3.β και άρθρο 21.
Β΄ ΜΕΡΟΣ :
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΕΡΓΟ 1ο:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Χαρακτηριστικά κάδων- διαστάσεις-σχήμα-πάχος
2. Χωρητικότητα (lt)
3. Υλικό και τρόπος κατασκευής
4. Καπάκι- θυρίδα υποδοχής
5. Συμφωνία με διεθνή πρότυπα CEN840
6. Βάρος/ Εργονομία χρήσης
7. Ωφέλιμο φορτίο
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ΣΥΝΟΛΟ

50

ΟΜΑΔΑ Β (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1. Χρόνος παράδοσης
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
3. Ανταλλακτικά

14
12

α. Αμεσότητα διάθεσης

8

β. Επάρκεια ανταλλακτικών – χρόνος κάλυψης
γ. Κοστολόγιο - Έκπτωση

8

ΣΥΝΟΛΟ

8

50

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο:
ΣΒ = 0,7*Α + 0,3*Β
Όπου: ΣΒ η συνολική βαθμολογία.
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι:
ΤΒ = ΣΒ / Οικονομική προσφορά
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η
συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται
μέχρι 20% (60 βαθμούς) στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί
μέρους στοιχείων της ομάδας.
Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 20% (40 βαθμούς) στις περιπτώσεις που
δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η
προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να
προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας.
.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2ο:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
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ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%)
1.
2.

2.

3.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γενικά
i. Διαστάσεις – Βάρη
ii. Ευελιξία πλήρους οχήματος
Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου
i. Στοιχεία κινητήρα
ii. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης, Πέδησης &
Διεύθυνσης
iii. Εξοπλισμός Οχήματος – Ανέσεις καμπίνας οδήγησης
Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής
i. Υλικά κατασκευής – Πάχη ελασμάτων
ii. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής
Συστήματα ασφάλειας
ΣΥΝΟΛΟ

5
5
10
10
8
5
2
5
50

ΟΜΑΔΑ Β (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1.

Χρόνος παράδοσης

14

2.
3.

Εγγύηση καλής λειτουργίας
Συντήρηση – Ανταλλακτικά
i. Αμεσότητα επέμβασης – Εξουσιοδοτημένο συνεργείο
ii. Επάρκεια ανταλλακτικών – μόνιμες εγκαταστάσεις
διατιθέμενο έμπειρο προσωπικό για τη συντήρηση από
την εταιρία
iii. Κοστολόγιο ανταλλακτικών – Έκπτωση

12
7
10
7

ΣΥΝΟΛΟ

50

Η Συνολική βαθμολογία (ΣB) προκύπτει από τον τύπο:
ΣΒ = 0,7*Α + 0,3*Β
Όπου: Α η συνολική βαθμολογία της ομάδας Α
Β η συνολική βαθμολογία της ομάδας Β
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (Τ) είναι:
Τ = ΣΒ / Οικονομική προσφορά
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η
συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι
20% (60 βαθμούς) στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
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Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους
στοιχείων της ομάδας.
Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 20% (40 βαθμούς) στις περιπτώσεις που
δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η
προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να
προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας.

ΥΠΟΕΡΓΟ 3ο:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α (Συντελεστής βαρύτητας 70%)
1.
2.

2.

3.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γενικά
iii. Διαστάσεις – Βάρη
iv. Ευελιξία πλήρους οχήματος
Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου
iv. Στοιχεία κινητήρα
v. Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης, Πέδησης &
Διεύθυνσης
vi. Εξοπλισμός Οχήματος – Ανέσεις καμπίνας οδήγησης
Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής
iii. Υλικά κατασκευής – Πάχη ελασμάτων
iv. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής
v. Διάταξη συμπίεσης
vi. Πόρτα εκκένωσης, Χοάνη φόρτωσης & Βαθμίδες
vii. Ανυψωτικό σύστημα κάδων, Ειδικά χαρακτηριστικά
& Χειριστήρια
viii. Υδραυλικό σύστημα
Συστήματα ασφάλειας
ΣΥΝΟΛΟ

5
5
8
6
6
5
1
2
2
3
2
5
50

ΟΜΑΔΑ Β (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1. Χρόνος παράδοσης
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας
3. Συντήρηση – Ανταλλακτικά
iv. Αμεσότητα επέμβασης – Εξουσιοδοτημένο συνεργείο
v. Επάρκεια ανταλλακτικών – μόνιμες εγκαταστάσεις
διατιθέμενο έμπειρο προσωπικό για τη συντήρηση από
την εταιρία
vi. Κοστολόγιο ανταλλακτικών – Έκπτωση
ΣΥΝΟΛΟ

14
12
7
10
7

50

Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο:
ΣΒ = 0,53*Μ6 + 0,47*Μ4
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο τύπος προέκυψε από το συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό και την ενδεικτική τιμή
ανά μονάδα.
Όπου: ΣΒ: η συνολική βαθμολογία.
Μ6 η βαθμολογία για το δορυφορικό όχημα, χωρητικότητας 6 m3 που προκύπτει
από τον τύπο Μ6=0,7*Α6+0,3*Β6
Μ4 η βαθμολογία για δορυφορικό όχημα, χωρητικότητας 4 m3 που προκύπτει από
τον τύπο Μ4=0,7*Α4+0,3*Β4
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (ΤΒ) είναι:
ΤΒ = ΣΒ / Οικονομική προσφορά
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων. Η
συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι
20% (60 βαθμούς) στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους
στοιχείων της ομάδας.
Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 20% (40 βαθμούς) στις περιπτώσεις που
δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η
προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να
προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
................
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ευρώ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας, για την συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία
διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του
Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα
άρθρα αυτά.
3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την
παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε
αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας
και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα
την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική
μεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΠΡΟΣ
..........
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της
.................

2.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του
Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα
άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της
που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με
την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε.
4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα
την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική
μεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΠΡΟΣ
..........
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ευρώ. ........... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας, έναντι της ισόποσης προκαταβολής που μας χορηγήθηκε.

2.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος
της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του
Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα
άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της
που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με
την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική
μεσεγγύηση.
5.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4

ΠΡΟΣ
..........
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ
της ........................ για ποσό ευρώ ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη
μας, για την καλή λειτουργία του έργου της Σύμβασης μεταξύ της ................... και
της .................

2.

Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του
Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα
άρθρα αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την
οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της
που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με
την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς
οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε.

4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή
ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα
την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική
μεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ
μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη
δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα
παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.
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6.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που
έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν
υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

Δ. Συγκροτεί
Επιτροπή
Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους του Δήμου Κοζάνης ως εξής :
α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1. Καστανάρας Μιχαήλ ως Πρόεδρος με αναπληρώτρια την Σταθοπούλου
Θεοδώρα
2. Γρηγοριάδης Ιωάννης με αναπληρωτή τον Μαυρίδη Νικόλαο
3. Μανδραβέλης Θεόδωρος με αναπληρωτή την Αποστολίδου Μαριάνθη
4. Αργυρόπουλος Νικόλαος με αναπληρωτή τον Παπαθανασίου Βασίλειο
5. Μουρατίδης Ευστάθιος με αναπληρωτή τον Κακουλίδη Δημήτριο
β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. Αναστασόπουλο Δημήτριο με αναπληρωτή τον Μουρατίδη Ευστάθιο
2. Αργυρόπουλος Νικόλαος με αναπληρώτρια την Στανέλα Άννα
3. Τριανταφύλλου Γεώργιος με αναπληρώτρια την Παπαϊωάννου Μαριάνθη
Ε. Η περιληπτική διακήρυξη της προκήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.kozanh.gr .
ΣΤ. Ψηφίζει πίστωση 274.880,40 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους
των εξόδων με Κ.Α. 20.7135.0005 του προϋπολογισμού χρήσης 2011 και
εγκρίνει όπως το ποσό αυτό διατεθεί για τον παραπάνω σκοπό.
Ζ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3 / 2011
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος
(Τ.Υ)

Τα Μέλη
(Τ.Υ)

Λάζαρος Μαλούτας
Δήμαρχος Κοζάνης

Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου –
Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος
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Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2011
Ο Γραμματέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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