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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ο
2 χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης – Θεσ/κης,
501 32 Κοζάνη
Τηλ: +30 24610 51500 / 51537
Φαξ: +30 24610 51550
Email: stoliop@deyakoz.gr
Πληροφορίες: κ. Τολιόπουλος Αθ..

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»
Αρ. Διακ.: 13/2020

ΚΟΖΑΝΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
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Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ)
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογής αναδόχου για την Προμήθεια ενός
«ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ»
Αρ. Διακ.: 13/2020
Προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή
Προϋπολογισμού 49.600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες
αυτών, να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προμήθειας.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :
Α. Την με αριθ. 180/2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ω87ΩΟΡΥΑ-ΥΨΟ) του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ προκήρυξης διαγωνισμού
Β. Τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ, στον οποίο υπάρχει δεσμευμένη πίστωση (ΑΓΔ00238/20REQ007008256)
για το έτος 2020
Γ. Τους Νόμους και τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. 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».
5. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις».
6. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στην Οδηγία
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
8. Του Ν.1069/1980 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
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Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)
ο

Ταχυδρομική διεύθυνση

2 ΧΙΛ. Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πόλη

ΚΟΖΑΝΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός

50100

Τηλέφωνο

2461051500

Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

2461051550
stoliop@deyakoz.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Αθ. Τολιόπουλος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.deyakozanis.gr

Ο διαγωνισμός εγκρίθηκε με την 180/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ (ΑΔΑ: Ω87ΩΟΡΥΑ-ΥΨΟ).
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr.
ΑΡΘΡΟ 2. Αντικείμενο / Προϋπολογισμός / Χρηματοδότηση
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:
Η προμήθεια, φόρτωση & μεταφορά με ίδια μέσα του αναδόχου, εκφόρτωση, παράδοση και αποθήκευση σε
αποθήκη της ΔΕΥΑ Κοζάνης στην Κοζάνη.
H προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και των τεχνικών προδιαγραφών της
εν λόγω διακήρυξης σύμβασης τα οποία καθίστανται με την υπογραφή του παρόντος συμβατικά τεύχη. Τα
προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 34131000-4.
ΘΕΣΗ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
NTUS: EL531
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, Νομός Κοζάνης, Δ.Δ. Κοζάνης – ΚΟΖΑΝΗ
Αποθήκη ΔΕΥΑ Κοζάνης – Περιοχή ΚΑΣΛΑΣ – ΚΟΖΑΝΗ
Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες υποχρεώσεις του προμηθευτή η δαπάνη για τις οποίες
είναι ανηγμένη στις τιμές μονάδας στο τιμολόγιο μελέτης της υπηρεσίας:
(α) οι εργασίες φόρτωσης & μεταφοράς, εκφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης σε χώρο του Αναδόχου και
παράδοσης σε αποθήκη της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ως καθορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη και τα αναπόσπαστα παραρτήματα της,
(β) την εξασφάλιση εγγύησης καλής λειτουργίας, αμάξωμα, χρώμα, μηχανικά μέρη - τουλάχιστον ενός έτους
από την ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής του πρωτοκόλλου της τελευταίας παραλαβής της προμήθειας. Η
εγγύηση αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των συνοδευτικών αυτής
παραρτημάτων.
(γ) την υποχρέωση διασφάλισης διαθεσιμότητας των προσφερόμενων ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΏΝ - για 10 τουλάχιστον
έτη, ως καθορίζεται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης
(δ) την παροχή του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα της συνοδευτικού
υλικού τεκμηρίωσης χρήσης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης
των προσφερόμενων
προϊόντων.
αφορά την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου, διαξονικού φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 15 τόνων,
κατάλληλο για την μεταφορά ογκώδων υλικών, απορριμμάτων, αδρανών υλικών, κτλ.. Θα πρέπει να είναι γνωστού
κατασκευαστή, τελευταίας τεχνολογίας, ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας και ικανό για να καλύψει τις
επιχειρησιακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυξη ς σύμβασης που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο
βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με κριτήρια που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
Το ποσό της εν λόγω προμήθειας χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό
του 2020 με Κωδικό 13-02-01
Σχετική απόφαση Γενικού Διευθυντού ΑΓΔ00238 και ΑΔΑΜ 20REQ007008256
Αναλύεται ως εξής :
Α.A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΜΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ 15 ΤΝ»

CPV

Μ.Μ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
[€]

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ [€]

34134200-7

ΤΕΜ.

1

40.000,00€

40.000,00€

Σύνολο Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ)

40.000,00€

ΦΠΑ 24%

9.600,00 €

Σύνολο Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης (με ΦΠΑ)

49.600,00 €

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις: CPV 34134200-7
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ
1. Η παράδοση του υπό προμήθεια ΦΟΡΤΗΓΟΥ θα υλοποιηθεί στο συμβατικό χρόνο που ορίζεται σε ΔΙΑΚΟΣΙΑ
ΣΑΡΑΝΤΑ (240) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΡΕΣ από την υπογραφή της σύμβασης, στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ
στην περιοχή Κασλάς.
2. Η παράδοση τους θα γίνει με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της σύμβασης μέχρι τρείς μήνες μέσα στον αρχικό προβλεπόμενο
προϋπολογισμό.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του
προμηθευτή.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
Σε περίπτωση που ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ δεν παραδοθεί όπως παραπάνω ή αυτό δεν είναι καλής ποιότητας (σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές), κατόπιν ελέγχου η ΔΕΥΑΚ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το
άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.
2. Η ΔΕΥΑΚ διατηρεί το δικαίωμα :
(α) Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(β) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών
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(γ) Ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
(δ) Οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
(ε) Ματαίωσης και επανάληψης του διαγωνισμού όταν υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή
μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της
αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός
ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
στ) Η ΔΕΥΑΚ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα
με την ακύρωση ή τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας
σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφόσον στην
τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 269.
3. O προμηθευτής δεν δικαιούται να εγείρει αξίωση αναθεωρήσεως των τιμών, για τυχόν υπερτίμηση των υλικών από
οποιαδήποτε αιτία, ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους λόγω κατάργησής του, υποχρεούται να φέρει το νέο είδος
στην ίδια τιμή με το παλιό, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας της προμήθειας της παρούσης θα γίνει σε δύο μήνες από την
έκδοση των τιμολογίων και μετά την οριστική παραλαβή ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ.
2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του ν.
4412/2016:
(α) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής,
αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη.
(β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη ή άλλο χώρο του δικαιούχου.
(γ) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
(δ) Πιστοποιητικά φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητα.
3. Η τιμή της δημοπρασίας που θα προταθεί, θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης
προμήθειας που θα υπογραφεί.
4. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, εισφορές, τα έξοδα δημοσίευσης, το χαρτόσημο του
ιδιωτικού συμφωνητικού, την μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών και 1) κράτηση 0,07% βάσει του άρθρου 375
του Ν. 4412/2016 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 2)
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
1
παρ. 3 του ν. 4412/2016) , τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση προκύψει κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην
προκήρυξη και τα τεύχη αυτής. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (ΔΕΥΑΚ).
6. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ, η εξόφληση των
τιμολογίων θα γίνεται εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των ειδών
7. Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή
αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
8. Το πρώτο χρηματικό ένταλμα θα πληρωθεί μετά την θεώρηση του από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Οι συμμετέχουσες κοινοπραξίες
υποχρεούνται ωστόσο να το πράξουν, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτή η παρούσα σύμβαση, δεδομένου ότι η λήψη
νομικής μορφής για την εκτέλεση της σύμβασης κρίνεται αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της. Τα μέλη αυτών
των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων ευθύνονται, το καθένα, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
1

Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη των Κοινοπραξιών – Συμπράξεων – Ενώσεων και στις δύο
παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν Αντικαταστάτη, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους των τευχών.
Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή σχετικών δικαιολογητικών, από την Επιτροπή Διενέργειας και
εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα μέλος
αυτών να ασκεί δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος δεν
μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, υποχρεούνται στην Τεχνική και Οικονομική Προσφορά να αναγράψουν απαραιτήτως το μέρος της
προμήθειας το οποίο αναλογεί σε κάθε ¨πρόσωπο ¨ της ένωσης .
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εξολοκλήρου. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη
εκτέλεση της σύμβασης.
3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει σε ΕΝΑ ΜΟΝΟ διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε αυτοτελώς, είτε
ως μέλος Σύμπραξης, Κοινοπραξίας ή Ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείονται από το διαγωνισμό, τόσο το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα στα οποία συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο.
4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν ειδική τεχνική, επαγγελματική και οικονομική ικανότητα, σχετική με το
αντικείμενο του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσας διακήρυξης καθώς επίσης να εκ πληρούν τις
απαιτήσεις του άρθρου περί προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304
του Ν.4412/2016.
5. Στην περίπτωση συνεταιρισμών, αυτοί θα πρέπει επιπρόσθετα να λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασης
όπως θα προκύπτει από βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας κατά τόπο αρχής.
Για να γίνουν δεκτοί οι προαναφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής της παρούσας διακήρυξης σύμβασης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και νόμων της Ελληνικής
Νομοθεσίας ή αντίστοιχα της Νομοθεσίας του Κράτους – μέλους, και να πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις ενώ
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας διακήρυξης σύμβασης και τα αναπόσπαστα σε αυτή
παραρτήματα της.
5.1.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003,
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν ο Αναθέτον Φορέας
α) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
β) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα
σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011
(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.
Αν ο προσφέρων 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.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν 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. ο Αναθέτον Φορέας μπορεί να μην αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

7

20PROC007661886 2020-11-17
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας
σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε
μία από τις ως άνω περιπτώσεις
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η
ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
5.1.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό επιμελητήριο.
Καταλληλότητα ως προς την άσκηση της επαγγελματικής Δραστηριότητας
Οι προαναφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να ασκούν επάγγελμα / δραστηριότητα σχετικό με το
δημοπρατούμενο αντικείμενο και να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια
εμπορίας ή πώλησης συναφών προϊόντων ευρισκόμενη σε ισχύ κατά τον χρόνο διεξαγωγής του
διαγωνισμού ως καθορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει υποχρεωτικά επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ να είναι εγγεγραμμένοι σε ανάλογο
της δραστηριότητας τους επαγγελματικό και εμπορικό μητρώο που τηρείται επίσημα στο κράτος – μέλος της
έδρας εγκατάστασης του.
5.1.4

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δεν απαιτείται

5.1.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
α) Να προσκομίσουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας.
β) να διαθέτουν το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας που
διαθέτουν , τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτουν και τα μέτρα που λαμβάνουν για την εξασφάλιση της ποιότητας,
καθώς και τα μέσα μελέτης και έρευνας
γ) να διαθέτουν (ISO) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, επίσης να διαθέτουν:
- Βιβλίο οδηγιών, χρήσεως και συντηρήσεως στην Ελληνική.
- Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο με αναλυτικούς κωδικούς ειδών.
5.1.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
α) EURO V
ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
1. Τα συμβατικά τεύχη απαρτίζουν ένα ενιαίο συμβατικό σύνολο και με βάση αυτά θα γίνει η ανάθεση και η
πραγματοποίηση της προμήθειας των θερμικών υποσταθμών.
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2. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προκύπτουν από την συνδυασμένη ερμηνεία τους. Η σειρά ισχύος
των συμβατικών τευχών, σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ τους
καθορίζεται να είναι η παρακάτω:
I)
η με αριθμό 13/2020 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
και περιλαμβάνουν:

II)

Το Παράρτημα Α, Β Υπόδειγμα εγγυητικής

III)
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Παράρτημα Γ’ )
IV)
Τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Παράρτημα Δ’)
V)
Τον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτημα Ε’)
VI)
Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα ΣΤ’)
3. Τα έγγραφα που θα συνοδεύουν τη σύμβαση και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος αυτής με τη σειρά ισχύος
είναι: α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα β) Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Παράρτημα Γ’ ) γ) Οι
τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Δ’) Δ) Η προσφορά του ενδιαφερόμενου.
4. Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση (συμφωνητικό) προμήθειας που θα
υπογραφεί από τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έντυπα Διακήρυξης με τις προϋποθέσεις και όρους συμμετοχής και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ο
προμηθεύονται από το Γρ. Προμηθειών οδός 2 χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης Κοζάνη 50100, τηλέφωνα 2461051500,
2461051540, 2461051537 τέλεφαξ 2461051550 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 8.00 έως 14.00.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην Διεύθυνση www.deyakozanis.gr από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλαμβάνουν
χωρίς χρέωση.
Η παρούσα, μαζί με τα τεύχη της μελέτης, θα αναρτηθούν στο ΚΗΜΔΗΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λήψη των εντύπων από το ΚΗΜΔΗΣ ή από τον δικτυακό τόπο της ΔΕΥΑK, οι
ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, είναι απαραίτητο να
γνωστοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία τους στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση:
stoliop@deyakoz.gr ή vpesli@deyakoz.gr προκειμένου –να λαμβάνουν άμεσα -εφόσον απαιτηθείανακοινώσεις, διευκρινίσεις κλπ για τον διαγωνισμό.
7.1 Διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές
με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται σε καμιά περίπτωση να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Μετά την υποβολή και αποσφράγιση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς.
7.2 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 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 παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 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.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη,
γ)τον Αναθέτοντα Φορέα 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
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εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) 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 εκείνου
προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
Στην παρούσα διακήρυξη σύμβασης προβλέπονται οι παρακάτω κατηγορίες εγγυήσεων :
Α) Εγγύηση Συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% του ποσού του προϋπολογισμού
δηλαδή 800,00€.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. ο Αναθέτον Φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Β) Εγγύηση καλής Εκτέλεσης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στο 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και
κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και τέλος την επωνυμία του
συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.
Οι Εγγυήσεις Συμμετοχής Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα
συνημμένα υποδείγματα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Η εγγύηση
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. η του Ε.Ο.Χ., η στα κράτη - μέρη
της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, που κυρώθηκε με τον ν. 2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – ΤΣΜΕΔΕ ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 9. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της
αντίστοιχης προσφοράς.
1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει, όλα όσα καθορίζονται
στην παρούσα διακήρυξη. Ο γενικός αυτός κυρίως φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αναφέρει τα πιο κάτω στοιχεία :
-Τη λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής.
-Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας, που απευθύνεται.
-Τον τίτλο της διακήρυξης.
-Τον αρ. της διακήρυξης
-Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
-Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ
---------------------------------------------------------------------------------ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: (Αρ. Διακ.: 13/2020)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 2/12/2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Ο φάκελος αυτός ΘΑ περιέχει μέσα, ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους, ως εξής :
Την Εγγύηση Συμμετοχής ύψους 2% του ποσού του προϋπολογισμού δηλαδή 800,00€.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
(Άρθρο 80), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
(Άρθρο 73)
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.)
τον Διευθύνονται Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (Άρθρο 73 και 80)
Στην περίπτωση συνεταιρισμών, το απόσπασμα ποινικού μητρώου προσκομίζεται για τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή
δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία (Άρθρο 73 και 80).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. (άρθρο 73 και 80)
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. (Άρθρο 80)
***Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραγράφων (ii) και (iii) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου (ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης εάν πρόκειται για
αλλοδαπούς ή εγκατεστημένους την αλλοδαπή), με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το
ειδικό επάγγελμά του. Πιο συγκεκριμένα για τον παρών διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό αρμοδίας
αρχής ότι ο διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα εμπορίας και διακίνησης των ειδών ή αντίγραφο άδειας άσκησης
επαγγέλματος ή επιτηδεύματος από την οποία προκύπτει το παραπάνω δικαίωμα
Τo πιστοποιητικό του επιμελητηρίου σε περίπτωση ενώσεως ή συνεταιρισμού υποχρεούται να το προσκομίσει μόνο ο
ένας από του μετέχοντες.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή
αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και
τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με
την υπογραφή τους την Ε.Ε. 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. (Άρθρο 93)
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται :
(α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
(β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Άρθρο 74)
(γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του
(Άρθρο 73)
(δ) Ότι δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται για την
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχουν αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές (Άρθρο 73)
(ε) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
(στ) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για 180 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά το
παραστατικό εκπροσώπησης.
Όλα τα έγγραφα που θα υποβληθούν με την προσφορά, δηλώσεις, αναφορές, εκθέσεις κ.λ.π. θα είναι
υπογεγραμμένα από τον διαγωνιζόμενο, ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από διορισμένο
με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου
απορρίπτονται.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην
ΔΕΥΑΚ σε πρόσφατο διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά
σχετικά με αυτό.
Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του
ενδιαφερομένου από το διαγωνισμό.
Β) Το φάκελο της τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς
Β1. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", στον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
του διαγωνιζόμενου και η επιγραφή «Β1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 15 ΤΝ» και θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και
σχέδια του φορτηγού και των εξαρτημάτων που τους απαρτίζουν επισυνάπτοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πλήρη κατάλογο
αυτών.
 Τονίζεται ότι ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να είναι πλήρης, (θα πρέπει να υπάρχει και
έντυπα τεχνικά φυλλάδια), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, χωρίς ελλείψεις και ότι
ελλείψεις που θα διαπιστωθούν σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού αποτελούν αιτία αποκλεισμού του
διαγωνιζόμενου.
 Αναλυτική πλήρης και με σαφήνεια Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις Τεχνικές προδιαγραφές. Η περιγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τεκμηριωμένα
μέσα από έντυπα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή ή από πιστοποιητικά ελέγχων από πιστοποιημένη
ανεξάρτητη αρχή.
B2. Τον Φάκελο 2 - Οικονομικής Προφοράς
O φάκελος αυτός θα είναι σφραγισμένος και θα περιέχει :
1. Συμπληρωμένο από τον διαγωνιζόμενο τον πίνακα προσφερομένων τιμών μονάδος του τιμολογίου προσφοράς και
προϋπολογισμού προσφοράς της προμήθειας.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή Διενέργειας του
διαγωνισμού), κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.
Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής στην οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η
ολόγραφη και η Επιτροπή διορθώνει την προσφορά σύμφωνα με την ολόγραφη, επίσης διορθώνονται σφάλματα στα
γινόμενα και τα αθροίσματα του συμπληρωμένου εντύπου προϋπολογισμού της οικονομικής προσφοράς, ο οποίος
ισχύει όπως διορθώθηκε.
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Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται από τον διαγωνιζόμενο ή σε περίπτωση νομικών προσώπων, από
τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Οι προσφορές ενώσεων προμηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα μέλη
της ένωσης είτε από διορισμένο με συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπρόσωπο.
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου απορρίπτονται.
Οι ως άνω ξεχωριστοί φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές, ή προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της προμήθειας δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Η προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να απαιτείται μετάφραση.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών, που ορίζεται από το
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με βάσει τον ν. 4412/2016 Άρθρο 221 και αποτελείται από υπηρεσιακούς υπαλλήλους της, εκ των
οποίων τουλάχιστον ο ένας έχει την ανάλογη ειδικότητα.
2. Για την αξιολόγηση των προσφορών οι παράγραφοι των τεχνικών προδιαγραφών έχουν σημανθεί ποιές
αναφέρονται σε βαθμολογικά κριτήρια και ποιές αποτελούν απαίτηση με ποινή απόρριψης και καθιστούν άμεσα
απορριπτέα την συνολική προσφορά.
3. Η κατάταξη των προσφορών για την επιλογή της καλύτερης, θα γίνει μεταξύ αυτών που πέρασαν ΟΛΑ τα στάδια
της αξιολόγησης, ως εξής:
Αν μία προσφορά δεν συμμορφώνεται με τους γενικούς όρους της παρούσας διακήρυξης ή με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται αυτόματα.
4. Κριτήρια
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας για το κάθε
ένα :
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
-Η τιμή
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
-Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
-Οι όροι πληρωμής
-Το κόστος απόκτησης, λειτουργίας και συντήρησης
-Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης
-Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή
-Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού
-Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή, του οποίου η
προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο
βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με κριτήρια αξιολόγησης. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές
που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με
τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και με βάση την παρακάτω
διαδικασία :
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος απόκτησης, λειτουργίας
και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε δύο ομάδες, όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε
κριτήριο έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας το άθροισμα των οποίων ανέρχεται σε 1 (ένα).
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής)
προς την βαθμολογία της U
Λ=ΣΤ/U
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Η συγκριτική τιμή προκύπτει βάσει του τύπου: ΣΤ=Τ
T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.





Α/Α
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3

Σταθμισμένη βαθμολογία θα προκύπτει βάση του τύπου: U=σ1Κ1+σ2Κ2+....σνΚν
σι+σ2+...+σν=1
100≤Κ≤120
100≤U≤120

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κ (100-120)

Α΄ ΟΜΑΔΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΙΒΩΤΙΟ
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΒΑΡΗ
ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Β΄ ΟΜΑΔΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σύνολο βαθμών ομάδας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ σ
(Σ.Β.Κ.)

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Κσ

0,15
0,05
0,10
0,05
0,10
0,10
0,15
0,20
0,05
0,05
1,00

H αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έκαστου των συμμετεχόντων θα προηγηθεί της οικονομικής
αξιολόγησης. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις προσφορές των εταιρειών εκείνων που
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τεχνική αξιολόγηση.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
6. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της
πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Το βασικό χαρακτηριστικό βαθμολόγησης είναι η ισχύς του κινητήρα. Η βασική απαίτηση που αναφέρεται στις
προδιαγραφές δίνει 100 βαθμούς. Υπερκάλυψη κατά 10% της απαίτησης δίνει 5 βαθμούς επιπλέον.
Δηλαδή υπερκάλυψη της απαίτησης κατά 40% δίνει αποτέλεσμα το μέγιστο δυνατό (120). Υψηλότερες τιμές ισχύος
δεν έχουν βαθμολογικό όφελος (πάλι 120). Ενδιάμεσες τιμές ισχύος θα βαθμολογηθούν αναλογικά.
2. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100 με μηχανικό κιβώτιο. Η προσφορά αυτοματοποιημένου κιβωτίου δίνει 110
βαθμούς και αυτόματου κιβωτίου 120 βαθμούς.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100.
Η ύπαρξη μηχανόφρενου δίνει 3 βαθμούς.
Η ύπαρξη ηλεκτρόφρενου δίνει 5 βαθμούς.
Η ύπαρξη υδραυλικού επιβραδυντή δίνει 10 βαθμούς.
Η ύπαρξη συστήματος ελέγχου πρόσφυσης (ASR) δίνει 2 βαθμούς.
Συνδυασμοί των ανωτέρω συστημάτων βαθμολογούνται αθροιστικά ως 120 βαθμούς.
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100.
Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά (που δεν βαθμολογούνται σε άλλα κριτήρια) που συμβάλουν στην
ασφαλή χρήση του οχήματος δίνουν επιπλέον 20 βαθμούς.
5. ΠΛΑΙΣΙΟ-ΒΑΡΗ
14

20PROC007661886 2020-11-17
Το βασικό χαρακτηριστικό βαθμολόγησης είναι το ωφέλιμο βάρος. Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με
100. Υπέρβαση της βασικής απαίτησης κατά τουλάχιστον 10% οδηγεί σε βαθμολογία 120 (ενδιάμεσα αναλογικά).
6. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100 και η πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων με 120. Επουσιώδεις ελλείψεις
γίνονται αποδεκτές και οδηγούν σε βαθμολογίες εντός του επιτρεπτού διαστήματος (100 , 120) αναλογικά.
7. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100. Υπέρβαση της ανυψωτικής ικανότητας κατά τουλάχιστον 10%
δίνει 120 βαθμούς (ενδιάμεσα αναλογικά).
8. ΕΓΓΥΗΣΗ
Η ενός (1) έτους πλήρης εγγύηση είναι η βασική απαίτηση και βαθμολογείται με 100. Η επιπλέον πλήρης εγγύηση με
τους ίδιους όρους ( δηλαδή ένας, δυο…. επιπλέον χρόνος) θα βαθμολογηθεί με 120 αναλογικά.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το κριτήριο περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικά. Τον χρόνο παράδοσης και την προσφορά ποσοστού έκπτωσης σε
εργασία και ανταλλακτικά για συντήρηση και βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Υποχρεωτικός είναι μόνο ο χρόνος παράδοσης που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες όπως πρέπει να
εγγυηθεί κάθε υποψήφιος προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωση (όπως αναγράφεται στην διακήρυξη). Αυτή η υπεύθυνη
δήλωση δίνει και την βαθμολογία των 100 βαθμών.
Βαθμολογίες μεγαλύτερες του 100 επιφέρει η προσφορά ποσοστού έκπτωσης. Συγκεκριμένα ποσοστό
έκπτωσης 1% δίνει 1 επιπλέον βαθμό. Δηλαδή βαθμολογία 120 αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 20%.
10. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κριτήριο επιβραβεύει την πληρότητα των φακέλων προσφοράς που πρέπει να περιέχουν υποχρεωτικά πίνακες
συμμόρφωσης στις τεχνικές απαιτήσεις της ΔΕΥΑΚ με παραπομπές στις σελίδες των επισήμων προσπέκτους που
επίσης πρέπει να περιέχονται στον φάκελο. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η αξιολόγηση των προσφορών. Κάθε
πλήρης φάκελος εξασφαλίζει 100 βαθμούς. Ιδιαίτερα επεξηγηματικοί φάκελοι (χωρίς καμία έλλειψη) που περιέχουν
πιθανώς και ψηφιακά μέσα γνωριμίας με το όχημα θα βαθμολογηθούν με 120.
ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί 180 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη
λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου
ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται
με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
3. Η αποστολή της προσφοράς συνεπάγεται ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την
παραπάνω χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς του καθώς και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους
τους όρους της διακήρυξης.
4. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
ΑΡΘΡΟ 11. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

2 χιλ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, Ισόγειο, Γρ.
Προμηθειών

2/12/2020

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00 πμ

ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ μέχρι τις 01/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα
14:30, με οποιονδήποτε τρόπο.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ΄ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την 10:00π.μ. της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
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Προσφορές που υποβάλλονται ή αποστέλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΚ εκπρόθεσμα ή
κατατίθενται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται
σ' αυτούς που τις υπέβαλαν, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους,
ενώπιον αρμόδιας δημόσιας επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ
Όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού
αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με απ’ ευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας σύμφωνα
με το Άρθρο 11.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων διαγωνιζομένων από τον ίδιο εκπρόσωπο.
Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επιδώσουν την προσφορά στην Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει να έχουν
μαζί τους αποδεικτικά της ταυτότητάς τους (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.) τα οποία θα επιδείξουν στην
παραπάνω Επιτροπή.
Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει μισή ώρα πριν από την αναφερόμενη παραπάνω ώρα λήξης και θα
συνεχισθεί μόνο σε περίπτωση που εξακολουθεί η παράδοση χωρίς διακοπή προσφορών από διαγωνιζόμενους.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού αποσφραγίζει δημόσια, παρουσία των διαγωνιζομένων, ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του κατά
την ημερομηνία του διαγωνισμού τον κυρίως φάκελο (φάκελο
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και καταγράφει τους διαγωνιζόμενους σε πρακτικό. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται η τυχόν επίδοση
της προσφοράς χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων στοιχείων (φακέλων), πράγμα που κάνει την προσφορά
απαράδεκτη.
Αφού περάσει η ώρα που ορίσθηκε, ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι έληξε η παράδοση των
προσφορών, αναγράφεται τούτο στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών
μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.
Στην συνέχεια
α) Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, και ενώ η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια, αρχίζει ο έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και του φακέλου της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά
φύλλο. Κατά σειρά επιδόσεως των προσφορών αναγράφονται στο πρακτικό δημοπρασίας τα έγγραφα που
περιέχονται σε κάθε φάκελο, περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει σαφώς το σύμφωνο ή μη προς τους
όρους της διακήρυξης, σε επήκοο των παρισταμένων.
β) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής
και της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών (αυτών που τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και αυτά της τεχνικής προσφοράς είναι σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης και δεν έχουν απορριφθεί) και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία
επίσης καταγράφονται στο ίδιο πρακτικό.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίστηκαν στην
διακήρυξη, και το υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα επιφυλασσομένων των διατάξεων
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4412/2016 ένσταση κατά της πράξης της αναθέτουσας αρχής μπορεί να κατατεθεί
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
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διάταξη
ενδικοφανής
προσφυγή
ή
ειδική
προσφυγή
νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).»
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π. επί αποδείξει. Μετά την επέλευση
των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εμπροθέσμως κηρύσσεται έκπτωτος. (Σχ. Άρθρο 316 ν.
4412/2016)
ΑΡΘΡΟ 15. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης του διαγωνισμού είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με κριτήρια που συμφωνούν με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με κριτήρια, εκ των προμηθευτών των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
3. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα γίνει από το Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής (ΔΕΥΑΚ) όπως
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
4. Η δημοπρασία δεν ολοκληρώνεται πριν εγκριθεί το αποτέλεσμά της από την Αναθέτουσα Αρχή (ΔΕΥΑΚ).
ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με
βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η δημοπρασία, της διακήρυξης και
της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει
όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Η σύμβαση υπογράφεται για την ΔΕΥΑΚ από τον Πρόεδρο και για τον Ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Κατά την σύνταξη της δημόσιας σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
334 του Ν.4412/2016 ήτοι: α) οι διατάξεις του παρόντος, β) οι όροι της σύμβασης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός
Κώδικας καθώς και οι όροι του άρθρου 335 του Ν.4412/2016.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β΄ του παρόντος βιβλίου.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της
διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή της σύμβασης Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που
κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. λόγω ποινικής ρήτρας.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν είναι
δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη με οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής.
ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Α) Η παράδοση του υπό προμήθεια αυτοκινήτου θα γίνει στην αποθήκη της ΔΕΥΑ Κοζάνης, στην περιοχή κασλά και
θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του αυτοκινήτου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη
του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο
συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του
προμηθευτή.
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Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παραλαβή γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που ορίζεται από την ΔΕΥΑΚ
σύμφωνα με το Άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος μπορεί
να περιλαμβάνει: (α) μακροσκοπική εξέταση, ή (β) χημική ή μηχανική .
Μετά το πέρας των ελέγχων η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής θα συντάξει οριστικό πρωτόκολλο
παραλαβής (ή απόρριψης) των υλικών.
Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την ανωτέρω επιτροπή, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 208 του ν.
4412/2016.
Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής του υλικού αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού.
(Άρθρο 209)
Για την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση της προμήθειας καθώς και την παραλαβή τους, θα πραγματοποιείται μέσα
στον καθοριζόμενο χρόνο από την σύμβαση. Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να προσκομίζει ενυπόγραφο τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο θα γράφονται ακριβώς η ποσότητα του υλικού, η
ημερομηνία προσκόμισης, η ποσότητα και αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία, το χώρο υποδοχής του υλικού και την επιτροπή παραλαβής
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης του είδους εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του ν. 4412/2016 περί
επιβολής κυρώσεων.
Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή εάν
λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παράδοση θα γίνει στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης στην απόθήκη της στην περιοχή Κασλά..
ΑΡΘΡΟ 18. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ (Άρθρο 203)
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου:
Α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην πρόσκληση από την
αναθέτουσα αρχή
Β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα
που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι κυρώσεις του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΞΟΔΑ
1. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και Περίληψη της παρούσας διακήρυξης άπαξ σε μία ημερήσια
νομαρχιακή εφημερίδα και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος
διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α Κοζάνης, www.deyakozanis.gr. Σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007, οι
δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
2. Σε περίπτωση που αναδειχθούν περισσότεροι του ενός ανάδοχοι για τον παρόντα διαγωνισμό, οι
προαναφερόμενες δαπάνες δημοσίευσης θα επιμερίζονται αναλογικά στους αναδόχους σε αντιστοιχία προς τα
ποσά των συμβάσεων κάθε αναδόχου.
3. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου/Νομικού
Προσώπου. Τον ίδιο βαρύνουν οι πάσης φύσεως κρατήσεις.
4. Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή αποζημιώσεως
σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 20. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η υποβολή και μόνον της προσφοράς των διαγωνιζομένων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έλαβαν γνώση της
Διακήρυξης αυτής, όλων των συμβατικών τευχών δημοπράτησης και είναι γνώστες της φύσης και των συνθηκών
εκτέλεσης της προμήθειας και του τόπου παράδοσής των.
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2. Αν η δημοπρασία αυτή ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιοδήποτε λόγο το αποτέλεσμα της σύμφωνα με το άρθρο
317 του Ν. 4412/2016, κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.
3. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016
(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της
Διακήρυξης, όπως ισχύουν.
ΚΟΖΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΤΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς
….….
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.………(και
ολογράφως)……………………υπέρ
της
εταιρείας…………………………………………
Δ\νση
……………………………………………Δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της
…………………………………………για την προμήθεια …………………………. σύμφωνα με την υπ. αρ. ………….
δ\ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αυτός που αναφέρεται στη Δ\ξη)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα
………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )
ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
……….

Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ.…………………(και ολογράφως) …………..………..στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ
της εταιρείας ………………………………………..Δ\νση…………………………………………για την καλή εκτέλεση από
αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
……………………………………(αρ. διακήρυξης ………………..) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις
(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την συγγραφή υποχρεώσεων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
μελέτης που αφορά την προμήθεια ενός «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ.
Διακ.: 13/2020) και περιλαμβάνει όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα
εκτελεσθεί η προμήθεια αυτή για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΔΕΥΑ Κοζάνης.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ενός «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ. Διακ.: 13/2020) ο συνοπτικός διαγωνισμός της οποίας
διεξάγεται σύμφωνα με την με αριθμό 180/2020 (ΑΔΑ: Ω87ΩΟΡΥΑ-ΥΨΟ) απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ.

Με την προκήρυξη αυτή η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
καλούμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ προτίθεται να προβεί στην ανωτέρω
προμήθεια όπως καθορίζονται στο παρόν κείμενο και τα λοιπά τεύχη της παρούσας προκήρυξης
σύμβασης.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) 34134200-7
H προμήθεια του αυτοκινήτου θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τευχών της εν λόγω
διακήρυξης σύμβασης τα οποία καθίστανται με την υπογραφή του παρόντος συμβατικά τεύχη.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
NTUS: EL 531
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, Νομός Κοζάνης, Δ.Δ. Κοζάνης – ΚΟΖΑΝΗ
Αποθήκη ΔΕΥΑ Κοζάνης – Περιοχή ΚΑΣΛΑΣ - ΚΟΖΑΝΗ

Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης οι ακόλουθες υποχρεώσεις του προμηθευτή η
δαπάνη για τις οποίες είναι ανηγμένη στις τιμές μονάδας των επί μέρους υλικών στο
τιμολόγιο μελέτης της υπηρεσίας:
(α) οι εργασίες προμήθειας, συσκευασίας, φόρτωσης & μεταφοράς, εκφόρτωσης,
προσωρινής αποθήκευσης σε χώρο του Αναδόχου και παράδοσης σε αποθήκη της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ως καθορίζονται στην παρούσα
προκήρυξη και τα αναπόσπαστα παραρτήματα της,
_______________________________________________________________________________________
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(β) η δαπάνη πραγματοποίησης των προβλεπόμενων στα τεύχη της προκήρυξης σύμβασης
δοκιμών και της προσκόμισης των ζητούμενων πιστοποιήσεων και διακριβώσεων ως
καθορίζονται σε αυτά. Το κόστος των παραπάνω είναι ανηγμένο στις τιμές μονάδος των
ζητούμενων προϊόντων.
(γ) την εξασφάλιση εγγύησης καλής λειτουργίας - 1 τουλάχιστον έτους – χρόνος διατήρησης
- από την ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής της
προμήθειας. Η εγγύηση αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης και των συνοδευτικών αυτής παραρτημάτων.
(δ) την υποχρέωση διασφάλισης διαθεσιμότητας και υποστήριξης του Αναθέτοντος φορέα με
ανταλλακτικά – το κόστος και η προμήθεια των οποίων ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ στο
αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης σύμβασης για 10 τουλάχιστον έτη,
(ε) την παροχή του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματα της
συνοδευτικού υλικού τεκμηρίωσης χρήσης, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης
των προσφερόμενων προϊόντων.
Θα γίνει δε σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ – Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους
της παρούσας διακήρυξης.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διενέργεια του παρόντος Συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και η ανάθεση και εκτέλεση της
σύμβασης προμήθειας που περιλαμβάνεται στην παρούσα Προκήρυξη και τα αναπόσπαστα
σε αυτή Παραρτήματα της διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία και διατάξεις όπως αυτές
έχουν συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα:


Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) ως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τον χρόνο
διεξαγωγής του διαγωνισμού,



Ο Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (Φ.Ε.Κ. 191
Α’



Οι διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

_______________________________________________________________________________________
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Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2007) 1«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».



Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87 Α’7/6/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



Τον Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο 11 «Σύσταση Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ
14/Α/02.02.12), άρθρο 10 και ισχύει,



Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»



Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09.05.2013) περί «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/12, Ν. 4093/12
και Ν. 4127/13, Ρυθμίσεις θεμάτων οφειλών και οφειλόμενων εισφορών σε φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, ΑΠΕ, Πρατηρίων Αρτου, Απελευθέρωσης Επαγγελμάτων κ.α.
Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.4.2014) περί «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών,
Το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) περί «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών,
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11.4.2012) περί «Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και
την Αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/EC»,
Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) περί «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του
ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις,
Το Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014) περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας
στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
Η Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090Β/31.07.2014) – Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων… και άλλες διατάξεις»,
(άρθ. 9, παρ.4β).
Τις διατάξεις του Ν.. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»














Η με αριθμό 180/2020 (ΑΔΑ: Ω87ΩΟΡΥΑ-ΥΨΟ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ περί έγκρισης της μελέτης και όρων διεξαγωγής της παρούσας προμήθειας.

1

Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12 και 377 παρ. 1 περ. 35 του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου
2021 Πρβλ και τρίτο εδάφιο περ. 31 παρ. 1 άρθρου 377 του ν. 4412/2016.
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4. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
Τα τεύχη του παρόντος Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται
συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα:
4.1 Το Συμβατικό Κείμενο (Σύμβαση) που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και του
Αναθέτοντος Φορέα (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ),.
4.2 Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Παραρτήματα της. Ειδικότερα σε περίπτωση
ασυμφωνίας μεταξύ των επί μέρους τμημάτων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως ακολούθως :
o
o
o
o
o

Η παρούσα Διακήρυξη
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Παράρτημα Γ’ )
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτημα Δ’ )
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Παράρτημα ΣΤ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ (Παράρτημα Ε’)

4.3 Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
5.1

Η Συνολική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της παρούσας σύμβασης (Συμ βατικός
Χρόνος) καθορίζεται σε ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ (240) Ημερολογιακές ημέρες με αφετηρία
έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Μέσα στο προαναφερόμενο
χρονικό όριο ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της
παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147 Α ’/08.08.2016) με την επιφύλαξη έγκρισης ενδεχόμενων παρατάσεων.

Ο συμβατικός Χρόνος δύναται να παραταθεί μετά από απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα
(ΔΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ) σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, εφό σον συντρέχουν
συσσωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) τηρούνται οι όροι των διατάξεων του άρθρου 337 του Ν.4412/2016,
(β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου του
Αναθέτοντος Φορέα (ΔΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ) μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού
οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του Αναθέτοντος Φορέα και εφόσον συμφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό
χρόνο παράδοσης.
_______________________________________________________________________________________
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5.2

Παράταση δύναται επίσης να δοθεί εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

5.3

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης
δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης θα
εκδίδεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης θεωρείται το αίτημα
παράτασης εκ μέρους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ως απορριφθέν.

Σε κάθε περίπτωση, η

παράταση του αρχικού συμβατικού χρόνου δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 της αρχικής
προθεσμίας (τις 75 ημέρες).
5.4

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενι κώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.

5.5

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί
το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

5.6

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,
την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία
που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.

_______________________________________________________________________________________
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6. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147Α’/08.08.2016). Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι κατά την υποβολή της προσφοράς του
έχει λάβει υπόψη τους τις τοπικές συνθήκες υλοποίησης τις προμήθειας καθώς επίσης
και τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στα Τεύχη της παρούσας
διακήρυξης.
8.1 ΠΑΡΑΔΟΣΗ
8.2 Η παραλαβή του αυτοκινήτου θα γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου
221 ως έχουν συσταθεί από την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016.
8.3 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να
παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
8.4 Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται ο ποιοτικός έλεγχος να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
Α) Μακροσκοπικός έλεγχος
α) Με μακροσκοπική εξέταση (έλεγχος συσκευασίας, φθορές, κτυπήματα κλπ.),
β) Με ποσοτικό έλεγχο,
γ) Επαλήθευση των παραδιδόμενων προϊόντων,
ε) Με έλεγχο της πληρότητας των συνοδευτικών εγγράφων, υλικού τεκμηρίωσης και
πιστοποιητικών ως αυτά καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη,
Μετά την ολοκλήρωση του μακροσκοπικού ως ανωτέρω ελέγχου ο οποίος θα πρέπει να
ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων,
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ή
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.
Β) Λειτουργικός Έλεγχος
Προβλέπεται ο λειτουργικός έλεγχος του παραδιδόμενου εξοπλισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει:
(α) την συμμόρφωση των παραδιδόμενων εξαρτημάτων με τα λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά ως ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη σύμβασης,
(β) τον έλεγχο για την ύπαρξη ελαττωματικού εξοπλισμού ο οποίος και θα πρέπει να
αντικατασταθεί ΑΜΕΣΑ με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.
Μετά την ολοκλήρωση του ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ως ανωτέρω ελέγχου ο οποίος θα πρέπει να
ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών μετά την σύνταξη του πρωτοκόλλου
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ με τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο. Κατά
τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία ως καθορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 208 του
Ν.4412/2016.
Αν η παραλαβή του αυτοκινήτου και η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στους προαναφερόμενους χρόνους, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Αναθέτοντος Φορέα και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού
και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την διασφάλιση της
της προμήθειας, της φόρτωσης, μεταφοράς, διακίνησης και μεταφόρτωσης αυτού και να
διαθέσει τον απαιτούμενο για το σκοπό αυτό εξοπλισμό, μέσα, οχήματα και προσωπικό.
Είναι επίσης υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας, είτε αυτοί
προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών
ασφάλειας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα, και
λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Οφείλει δε με
δικές του δαπάνες να προβαίνει στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά την
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά, διακίνηση, παράδοση και αποθήκευση των προϊόντων είτε
αυτές προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση των
κανονισμών ασφάλειας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα,
αυτοκίνητα, και λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας.
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7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης της παρούσας προμήθειας ο Ανάδοχος οφείλει
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως αυτοί καθορίζονται στα
συμβατικά τεύχη.
Ειδικότερα :
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης,
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει :
 Την ημερομηνία έκδοσης,
 Τον εκδότη,
 Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται,
 Τον αριθμό της εγγύησης,
 Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
 Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
 Τον αριθμό αναφοράς της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο προμήθειας,
- Τους όρους ότι :
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση
της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ που θα συνάψει την
σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3)
τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση του,
- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
- Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό
έγγραφο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ που διενεργεί τον
διαγωνισμό με την προϋπόθεση το αίτημα αυτό να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης.

Το προς υλοποίηση αντικείμενο,
Την ημερομηνία λήξης της ισχύος εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης
καθορίζεται σε 10 ΜΗΝΕΣ ήτοι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης
των υλικών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των προϊόντων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
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Η προαναφερόμενη εγγύηση δύναται να εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που
κυρώθηκε με το Ν-2513/97 (ΦΕΚ-139/Α/97) και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
Χρηματικού Ποσού.

8. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται η παροχή χρόνου Εγγυημένης Λειτουργίας για το
προσφερόμενο αυτοκίνητο χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους. Ο χρόνος και το περιεχόμενο
της εγγυημένης λειτουργίας περιγράφεται στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.
2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας
να προβαίνει στην άμεση προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη
- που δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή εγκατάσταση του εξοπλισμού κατά παράβαση των όρων
των κατασκευαστών. Επίσης οφείλει με δική του μέριμνα και δαπάνες να προβαίνει στην άμεση
αντικατάσταση ελαττωματικών από την κατασκευή υλικών.
3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της
συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο
όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας
που
προβλέπεται
στο
άρθρο
72.
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9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
9.1

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (50.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%, Η προμήθεια προβλέπεται να
χρηματοδοτηθεί κατά 100% από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ: 13-02-01)

Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει τον Αναθέτοντα Φορέα
κατά την εκτέλεση της προμήθειας αυτής για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον Ανάδοχο.
Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

10. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της ανωτέρω προμήθειας
καθορίζεται με βάση την προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όπως αυτή υποβλήθηκε.



Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του αυτοκινήτου βάσει
της τιμής μονάδας της προσφοράς του σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο παρόν, στο
τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συμβατικών τευχών.



Οι πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του αυτοκινήτου για το
100% της αξίας του εκδιδόμενου παραστατικού αφού αφαιρεθούν οι κατά το νόμο
ισχύουσες κρατήσεις και εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
υπογραφής των Πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής που αφορούν το
προς πληρωμή παραστατικό από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας. Επισημαίνεται
ότι η έκδοση των τιμολογίων πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της έκδοσης του
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.



O Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της οικονομικής προσφοράς του για
οποιονδήποτε λόγο καθόλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.



Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρμόδια
ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, εισφορές εργατικής
εστίας, τα έξοδα του παρόντος διαγωνισμού τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την
πληρωμή του πρώτου λογαριασμού, όπως επίσης και με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί
των τιμολογίων του, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον Αναθέτοντα Φορέα (ΔΕΥΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ), καθώς και οποιεσδήποτε κρατήσεις ή εισφορές προβλέπονται με βάση τις
διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.

_______________________________________________________________________________________

Σελ. 10

20PROC007661886 2020-11-17


Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Τραπεζικά τέλη ή
άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Για τις πληρωμές ο
Ανάδοχος θα εκδώσει το αντίστοιχο τιμολόγιο σύμφωνα με την (έντυπο) οικονομική
προσφορά.



Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Αναδόχου εάν το αυτοκίνητο
δεν έχει παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.



Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν τον Οριστικό Ανάδοχο. Ιδιαίτερα
τονίζεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.09.2011
(ΦΕΚ 204 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 εδαφ. Β του άρθρου 238 του Ν.
4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’) προβλέπεται η επιβολή κράτησης ύψους 0,07% υπολογιζόμενης
επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί από τον
Αναθέτοντα Φορέα κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό αυτής.



Ο Ανάδοχος θα βαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικ ής
σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από τον Αναθέτοντα Φορέα
στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 2



O Ανάδοχος βαρύνεται επίσης με κράτηση ύψους 0,06% επί της συνολικής αξίας της
αρχικής και κάθε τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ προ φόρων
και κρατήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 1191/22.03.2017 (ΦΕΚ
969Β’/22.03.2017) άρθρο 2. Η κράτηση γίνεται και αποδίδεται υπέρ της ανεξάρτητης
Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με τις διατάξεις της
προαναφερόμενης απόφασης.



Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σύμβασης
σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το νόμο διατάξεις.



Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει τον Αναθέτοντα
Φορέα κατά την εκτέλεση της προμήθειας για τα μέρη αυτού τα οποία ανατίθενται στον
Ανάδοχο. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

2

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

_______________________________________________________________________________________
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Ο Προμηθευτής θεωρείται ότι κατά την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και
συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της
Σύμβασης έξοδα, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματα
της και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.



Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από ιδίους πόρους του Αναθέτοντος Φορέα σε βάρος
του προϋπολογισμού με κωδικό χρέωσης ΚΑ 13-02-01 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για το
αμετάβλητο της οικονομικής προσφοράς του για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης δεσμεύεται
και για την ακρίβεια των υπολογισμών του βάσει των οποίων έχει διαμορφώσει την
οικονομική προσφορά του.



Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από τον Αγοραστή θα
εκφράζονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Ο Προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρμόδια
ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, εισφορές εργατικής εστίας,
τα έξοδα του παρόντος διαγωνισμού τα οποία θα παρακρατηθούν κατά την πληρωμή του
πρώτου λογαριασμού, όπως επίσης και με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων
του, εκτός του ΦΠΑ καθώς και οποιεσδήποτε κρατήσεις ή εισφορές προβλέπονται με βάση τις
διατάξεις της παρούσας προκήρυξης.
Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την
εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτή και
τα συμβατικά τεύχη.
1.1 Στις τιμές μονάδας του τιμολογίου μελέτης περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:
1.1.1 η δαπάνη προμήθειας, συσκευασίας, φόρτωσης, μεταφόρτωσης & μεταφοράς,
εκφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης σε χώρο του Αναδόχου και
μεταφοράς
εκφόρτωσης και παράδοσης στον χώρο της αποθήκης της ΔΕΥΑ Κοζάνης στην περιοχή
ΚΑΣΛΑΣ της πόλης Κοζάνης, ως καθορίζονται και ζητούνται στην παρούσα προκήρυξη και
τα αναπόσπαστα παραρτήματα της.
1.1.2 η εξασφάλιση σχεδίου για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την φόρτωση, μεταφορά
χρήση και απομάκρυνση μετά την χρήση των χημικών υλικών κατά τρόπο ασφαλή και
ακίνδυνο αφενός για το προσωπικό και αφετέρου για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
1.1.3 Οι δαπάνες εκτελωνισμού εφόσον προκύπτουν, η υποχρέωση διασφάλισης
διαθεσιμότητας παρόμοιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για 10 τουλάχιστον έτη,
1.1.4 η υποχρέωση διασφάλισης και τήρησης ποιότητας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης και λοιπών συμβατικών τευχών, κάθε δαπάνη για την έκδοση των
προβλεπόμενων στην παρούσα διακήρυξη και λοιπά συμβατικά τεύχη πιστοποιητικών,
εγγράφων, σχεδίων, ελέγχων, δοκιμών και επιθεωρήσεων καθώς και κάθε άλλη τυχόν
_______________________________________________________________________________________
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δαπάνη τρίτου αναγνωρισμένου και διαπιστευμένου φορέα που εμπλέκεται κα’
οποιοδήποτε τρόπο στην παρούσα προμήθεια.
1.1.5 κάθε δαπάνη που αφορά την διασφάλιση τήρησης των προβλεπόμενων στην εθνική
νομοθεσία μέτρων ασφαλείας που σχετίζονται με την παρούσα προμήθεια,
1.1.6 Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται επίσης κάθε δαπάνη που αφορά φόρους, δασμούς και
οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο.
1.1.7 Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την έκδοση των απαιτούμενων εγγυήσεων σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας σύμβασης,
1.1.8 Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου, το κόστος έκδοσης και προσκόμισης των απαιτούμενων
εγγράφων, πιστοποιητικών, σχεδίων, τεχνικών εγχειριδίων, βαθμονομήσεων διακριβώσεων
και γενικά ότι καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης της παρούσας διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνεται επίσης το κόστος κάθε
απαιτούμενης δοκιμής πραγματοποιούμενης επί τόπου ή στον χώρο παραγωγής των
υλικών, οι τυχόν απαιτούμενες δαπάνες διαπιστευμένων φορέων
1.1.9 Οι δαπάνες ασφάλισης του εξοπλισμού κατά την μεταφορά και προσκόμιση του
εξοπλισμού κατά κινδύνων μεταφοράς και απώλειας. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες
κάθε είδους ασφάλισης που απαιτείται για το απασχολούμενο από τον Ανάδοχο
προσωπικό, οχήματα ή μηχανήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.1.10 Οι δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού,
1.1.11 Κάθε είδους δαπάνη που απαιτείται να γίνει από τον Ανάδοχο, έστω και αν δεν αναφέρεται
ρητά παραπάνω για την εμπρόθεσμη τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
Όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες θα συμπεριληφθούν στο προσφερόμενο ποσοστό
έκπτωσης από τον προμηθευτή, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο έξοδο που θα
προκύπτει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να
προκύψει ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή, για επί πλέον καταβολή
αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο του προσφερόμενου ποσοστού
έκπτωσης, σε όλη την διάρκεια της σύμβασης, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί
αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία ακόμη και από το άρθρο 388 του Α.Κ.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
11.1 Η εκτέλεση της προμήθειας, ως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη θα γίνει με
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση του να
γίνει με δικά του μέσα και προσωπικό.

_______________________________________________________________________________________
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11.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας, είτε
αυτοί προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση των
κανονισμών ασφάλειας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα
μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανυψωτικά μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό που θα
χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας.
11.3 Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και εμπρόθεσμη
προμήθεια του αυτοκινήτου που θα προμηθεύσει, σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης και με όλες τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις και εντολές που θα του δώσει
η Υπηρεσία.
11.4 Η εκτέλεση της προμήθειας, όπως περιγράφεται παραπάνω και σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας προκήρυξης, θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου,
έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση των προϊόντων να γίνει με δικά του
μηχανήματα, μέσα και προσωπικό.

12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ
1. Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ οφείλει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης να τηρεί και εφαρμόζει την
ισχύουσα νομοθεσία και τις ενσωματωμένες στην παρούσα σύμβαση διατάξεις ως αυτές
τροποποιούνται, συμπληρώνονται και ισχύον κατά τον χρόνο της δημοπρασίας εκτός αν άλλως
ορίζεται από αυτές.
2. Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ δεσμεύεται να καταβάλλει το τίμημα των από αυτή παραγγελλόμενου
αυτοκινήτου υποχρεωτικά και χωρίς εξαίρεση με κατάθεση σε τραπεζιτικό λογαριασμό του
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που θα της υποδειχθεί εντός το αργότερο 60 ημερών από την ημερομηνία
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του αυτοκινήτου.

13. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα (ΔΣ ΔΕΥΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον:
-

-

(α) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
(β) Εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε, ή αντικατέστησε το αυτοκίνητο ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016,
(γ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 13,14 της παρούσας.

Ο Οικονομικός Φορέας(Ανάδοχος) Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
_______________________________________________________________________________________
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-

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε με
ευθύνη του Φορέα που εκτελεί την σύμβαση ή
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ως ορίζονται στο άρθρο 23 της παρούσης

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
-

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά
περίπτωση,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο
είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο3 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.

14. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται στην τήρηση και εφαρμογή όλων των κανονισμών και διατάξεων
ασφαλείας τόσο κατά την μεταφορά όσο κατά τα στάδια φόρτωσης εκφόρτωσης των προϊόντων
καθώς και κατά την διάρκεια εγκατάστασης της μονάδας, διενέργειας ελέγχων και δοκιμών, είτε
αυτοί προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις είτε από την ισχύουσα νομοθεσία και τεχνικούς
κανονισμούς. Οφείλει δε, εφόσον από την φύση της εργασίας και την ισχύουσα νομοθεσία
απαιτείται, να απασχολεί κατάλληλα εξειδικευμένο, αδειοδοτημένο και εξουσιοδοτημένο
προσωπικό, ιδιαίτερα δε κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών και την χρήση ανυψωτικών
μηχανημάτων. Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ υποχρεούται να επιστρέφει στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ το σχετικό

3

Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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αντίγραφο του δελτίου αποστολής, νόμιμα υπογεγραμμένο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ασφαλίζει
τις αποστολές των εμπορευμάτων του κατά κινδύνων μεταφοράς και απώλειας μέχρι τον
συμφωνημένο τόπο παράδοσης. Σε περίπτωση ζημίας κατά την μεταφορά, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει
να προβεί με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση των καταστραφέντων ή
απολεσθέντων προϊόντων ή μέρους αυτών. Η δε αναθέτουσα αρχή
οφείλει να αναγγείλει
αμέσως την ζημία και να αποστείλει το πιστοποιητικό του μεταφορέα για την ζημία στον
ΑΝΑΔΟΧΟ, ώστε ο τελευταίος να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατοχύρωση
της απαίτησης της έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας. Η μεταφορά των υλικών γίνεται με ευθύνη
του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για λογαριασμό του Αναθέτοντος Φορέα.

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Όλες οι πληροφορίες που υποβάλλονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και τα αρχεία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από αυτήν στο πλαίσιο των μεταξύ του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της υπηρεσίας συναλλαγών, υπόκεινται στις διατάξεις του Ν.2472/1997 "Περί
προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", σύμφωνα με
τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν 2472/1997. Τα Προσωπικά Δεδομένα συμπεριλαμβάνουν όσες
πληροφορίες και στοιχεία είναι αναγκαία για την υποστήριξη, εκπλήρωση, προστασία και
προώθηση της κάθε συναλλακτικής σχέσης με Την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και μπορεί να είναι διαφορετικά
ανάλογα με το είδος της συναλλακτικής σχέσης. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ συναινεί ανεπιφύλακτα στην τήρηση
και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, περαιτέρω δε συμφωνεί και
αποδέχεται ότι: (ί) Σκοπός της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι η υποστήριξη,
προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ καθώς και η εκπλήρωση
υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως υπεύθυνου της επεξεργασίας, που επιβάλλονται από το νόμο,
(ii) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δε θα διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν
πρόκειται για: 1) εταιρείες προς τις οποίες έχει αναθέσει μερικά ή ολικά την εκτέλεση της
επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το νόμο, 2) εταιρείες του Ομίλου
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 3) διαβίβαση ή γνωστοποίηση που επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση,
και 4) διαβίβαση που επιβάλλεται για την εκτέλεση της μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
συναλλαγής. Η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων θα διατηρηθεί και μετά την λήξη της
συναλλακτικής σχέσης με Την ΥΠΗΡΕΣΙΑ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν τα Προσωπικά Δεδομένα αποτελούν ή
αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας καθώς και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την
επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που τον αφορά. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων
πρόσβασης και αντίρρησης σχετικά με την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του, ο ΥΠΗΡΕΣΙΑ
μπορεί να απευθύνεται στην έδρα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
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16. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ευθύνεται προσωπικώς αυτός και μόνο αυτός, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως
κάθε ευθύνης της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ για τα κατά την
διάρκεια εκτέλεσης της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης
φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να
καταβάλλει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει για τους λόγους αυτούς
κατά την διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης προμήθειας.

17. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 337 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016) και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, δυνάμει του 2 ου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 305 του Ν.4412/2016.
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
δ) Δεν εκπληρώνει κατά την έννοια της παρούσας τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

18. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης δύναται να λάβει χώρα μόνον εφόσον
συνάδει με τις διατάξεις, του παρόντος κειμένου και λοιπών συμβατικών τευχών. Ισχύει δε μόνο
εφόσον συνομολογηθεί εγγράφως και μόνο εγγράφως αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού
μέσου ακόμη και του όρκου. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης συμφωνούνται ότι είναι
ουσιώδεις.
Κατά τα λοιπά τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 377 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016).

19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά ανακύπτουσα τόσο κατά το στάδιο της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης όσο
και κατά το στάδιο που ακολουθεί μετά την κατάρτισή της λύνεται ενώπιον των αρμοδίων
πολιτικών δικαστηρίων της ΚΟΖΑΝΗΣ. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής έχει οποιαδήποτε
διαφορά με τον Αγοραστή προκύπτουσα από τη σύμβαση πρέπει να ακολουθήσει αμέσως την
διαδικασία επίλυσης διαφόρων που προβλέπει o Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016).
_______________________________________________________________________________________
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Σε περίπτωση που δεν ασκήσει την αίτηση του για επίλυση διαφοράς μέσα στην προβλεπόμενη
ανατρεπτική προθεσμία των 15 ημερών τότε δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον αφού τα τυχόν
δικαιώματα του έχουν παραγραφεί. Η αυτή ακριβώς διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και για
οποιοδήποτε συμβάν ή γεγονός της υπηρεσίας ή εκτός Υπηρεσίας για το οποίο ο προμηθευτής
κρίνει ότι του δημιούργησε αύξηση στο κόστος ή στην προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας την
οποία δεν αποδέχεται να καλύψει με δική του δαπάνη έστω και αν δεν έχει προηγηθεί έγγραφο
του Αγοραστή γι’ αυτό. Με την έννοια αυτή είναι παραδεκτές αιτήσεις επίλυσης διαφορών που
αφορούν διαφορές μόνο για το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών πριν την κατάθεση της
αίτησης.

20. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και
για ότι δεν προβλέφθηκε από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύον οι εκάστοτε σχετικές
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει σήμερα.
Η υποβολή και μόνο της προσφοράς των διαγωνιζομένων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έλαβαν
γνώση της παρούσας διακήρυξης και των αναπόσπαστων σε αυτή Παραρτημάτων της καθώς και
της φύσης και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας και του τόπου παράδοσης των
προϊόντων.
Αν η δημοπρασία ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο το αποτέλεσμα της, κανένας
από τους διαγωνιζόμενους δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης.

ΚΟΖΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΜΕ ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ 15 ΤΝ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου, διαξονικού φορτηγού
ανατρεπόμενου μικτού φορτίου 15 τόνων, κατάλληλο για την μεταφορά ογκώδων υλικών,
απορριμμάτων, αδρανών υλικών, κτλ.. Θα πρέπει να είναι γνωστού κατασκευαστή, τελευταίας
τεχνολογίας, ευρέως διαδεδομένο στη χώρα μας και ικανό για να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες
της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.
Θα πρέπει να εκπληρώνει τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσο αφορά την πρόληψη των
ατυχημάτων και την προστασία των εργαζομένων (Π.Δ.18/96, 93/44 ΕΟΚ, 93/68 ΕΟΚ – σήμανση CE). Το
φορτηγό θα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με προδιαγραφές και περιορισμούς που έχει ορίσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, εκπομπές ρύπων.
Το φορτηγό θα πληροί όλους τους όρους του ΚΟΚ και τις σύγχρονες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ώστε να εξασφαλίζεται η νόμιμη κυκλοφορία του και η ασφαλής λειτουργία του. Με την προσφορά να
κατατεθεί και η Ελληνική έγκριση τύπου του οχήματος από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
(επί ποινή αποκλεισμού). Σε περίπτωση που δεν διατίθεται έγκριση τύπου, οι συμμετέχοντες πρέπει να
δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση ότι θα την καταθέσουν με την παράδοση του οχήματος.
Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά παρουσιάζονται υπογραμμισμένα και έντονα.
1 .ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τετράχρονος, κινητήρας πετρελαίου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Προδιαγραφές ρύπων EURO 5
Ισχύς τουλάχιστον 270 hp.
Pοπή τουλάχιστον 1100 Nm.
Ικανότητα αναρρίχησης τουλάχιστον 35% σε κλίση εδάφους με πλήρες φορτίο.
2. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Μετάδοση κίνησης στον οπίσθιο άξονα (4Χ2).
Κιβώτιο ταχυτήτων: μηχανικό με τουλάχιστον 6 ταχύτητες εμπροσθοπορείας και 1 ταχύτητα
οπισθοπορείας ή αυτόματο.
Δυναμολήπτης (P.T.O) : Ρ.Τ.Ο. τοποθετημένο από το εργοστάσιο κατασκευής του πλαισίου. Οι
διαγωνιζόμενοι πρέπει στην προσφορά τους να προσκομίσουν μελέτη επάρκειας της ισχύος του
κινητήρα και του P.T.O. για την λειτουργία του υδραυλικού συστήματος της υπερκατασκευής
υπολογίζοντας τη μέγιστη απαιτούμενη ισχύ. Η ισχύς του PTO θα πρέπει να είναι επαυξημένη κατά 20%
της απαιτούμενης ισχύος που προκύπτει από τη μελέτη.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Σύστημα πέδησης υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με δίσκους ή ταμπούρα εμπρός και πίσω, σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR). Το χειρόφρενο θα είναι
μηχανικής ενέργειας μέσω ελατηρίων στον πίσω άξονα με φυσούνες έλλειψης αέρα και θα είναι ικανό
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να εξασφαλίζει την πέδηση του οχήματος σε περίπτωση απώλειας αέρα. Επιθυμητή είναι η ύπαρξη
βοηθητικών συστημάτων πέδησης όπως μηχανόφρενο, ηλεκτρόφρενο, υδραυλικοί επιβραδυντές και θα
βαθμολογηθούν θετικά.
Σύστημα διεύθυνσης υποβοηθούμενο υδραυλικά. Κατηγορία οδήγησης προωθημένου τύπου. Να δοθεί
η ελάχιστη ακτίνα στροφής.
Σύστημα Ανάρτησης με παραβολικά ελατήρια (σούστες) σε όλους τους άξονες των τροχών και
αποσβεστήρες ταλαντώσεων.
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αερόσακοι οδηγού/συνοδηγού.
5. ΠΛΑΙΣΙΟ – ΒΑΡΗ
Πλαίσιο: θα είναι ισχυρής κατασκευής (από χάλυβα υψηλής ποιότητας), βαρέως τύπου, έτσι ώστε να
μην δέχεται στρέψεις και μηχανικές παραμορφώσεις.
Το ελάχιστο πάχος των διαμηκών δοκών, θα πρέπει να είναι τόσο όσο θα πρέπει προκειμένου να
εξασφαλίζεται η ακαμψία του πλαισίου, ενώ θα υπάρχουν διαδοκίδες (γέφυρες) που θα ενισχύουν επί
πλέον την αντοχή του. Επίσης θα υπάρχει άγκιστρο ρυμούλκησης εμπρός και κοτσαδόρος πίσω (με
ρευματοδότη 24 volt. Όλο το πλαίσιο θα έχει υποστεί κατεργασία για προστασία κατά της οξείδωσης.
Μικτό βάρος : περίπου 15 tn.
Ωφέλιμο βάρος : τουλάχιστον 7 tn
Ειδικά σε ότι αφορά την υπερκατασκευή απαιτείται – με ποινή αποκλεισμού – αναλυτική κατάσταση
του κατασκευαστικού οίκου που θα περιλαμβάνει το βάρος της υπερκατασκευής και θα αποδεικνύει την
επάρκεια του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος.
6. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τύπου προωθημένης οδήγησης, ισχυρής κατασκευής με χαλύβδινο ισχυρό σκελετό, μονωμένος έναντι
της θερμότητας και θορύβου. Εσωτερική επένδυση θαλάμου με κατάλληλο ανθεκτικό υλικό άριστης
ποιότητας. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι με εργονομικές προδιαγραφές, ρυθμιζόμενο, με πνευματική
ανάρτηση. Επίσης θα φέρει θέσεις για δύο επιβάτες. Εξωτερικά θα υπάρχουν τέσσερις καθρέπτες.
Θύρες εφοδιασμένες με κλειδαριές ασφαλείας και υαλοπίνακες ρυθμιζόμενου ανοίγματος μέχρι 100%.
Τουλάχιστον δύο στρεπτά αλεξήλια εσωτερικά και ένα σταθερό εξωτερικά, ικανό αριθμό
υαλοκαθαριστήρων δύο τουλάχιστον ταχυτήτων και μίας διακοπτόμενης καθώς και συσκευή
πλυσίματος ώστε να καθαρίζουν πλήρως το μπροστινό υαλοπίνακα (μπαμπρίζ). Ολόκληρος ο θάλαμος
να έχει ανεξάρτητο, εξελιγμένο σύστημα ανάρτησης και θα είναι ανακλινόμενος υδραυλικά για εύκολη
πρόσβαση στον χώρο του κινητήρα.
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται απαραίτητα για
τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Απαραίτητα πρέπει να φέρει ψηφιακό ταχογράφο
προδιαγραφών Ε.Ε., περιοριστή ταχύτητας, στροφόμετρο, ταχύμετρο, όργανο ένδειξης ποσότητας
καυσίμου και όργανο ένδειξης θερμοκρασίας νερού ψύξης του κινητήρα.
Να γίνει αναλυτική περιγραφή των οργάνων, των ενδεικτικών λυχνιών και των χειριστηρίων που θα
υπάρχουν στην κονσόλα οδήγησης του φορτηγού.
Κλιματισμός ή air condition του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος.
Εξωτερικοί καθρέπτες, ρυθμιζόμενοι ηλεκτρικά από το εσωτερικό και θερμαινόμενοι.
Συστήματα έμμεσης όρασης (εκτός από εξωτερικούς καθρέπτες) εξωτερικές κάμερες για περιμετρικό
έλεγχο νεκρών γωνιών.
Ηλεκτρικά παράθυρα, πλήρως ανοιγόμενα.
Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό, immobilizer.
Τιμόνι, ρυθμιζόμενο.
Ρευματοδότης 12 V στην καμπίνα επιβατών.
Ηχητική εγκατάσταση : πλήρης ηχητική εγκατάσταση με ραδιο/CD.
Car-kit για κινητό τηλέφωνο οδηγού τύπου Bluetooth.
Αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω με κάμερα.
Συναγερμός.
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Πώμα δεξαμενής καυσίμων με κλειδαριά.
Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων, γρύλλος, καθώς και σειρά εργαλείων.
Επίσης υπάρχουν τα απαραίτητα έντυπα χρήσης, επισκευών και συντήρησης στα Ελληνικά.
Χρώμα λευκό που θα επιλεγεί από το χρωματολόγιο του κατασκευαστή του οχήματος. Στις πλάγιες
όψεις των οχημάτων θα σχεδιαστεί με κατάλληλη ακρυλική βαφή το λογότυπο της ΔΕΥΑΚ, σε μορφή
που θα υποδειχθεί από την ΔΕΥΑΚ.
7. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα της κιβωτάμαξας να είναι σύμφωνα με τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. για τη
μεταφορά ογκωδών και αδρανών υλικών.
Η κιβωτάμαξα θα είναι ανατρεπόμενη, μεταλλική, βαρέως τύπου και θα είναι γενικής χρήσεως. Το
πάχος όλων των χαλυβδοελασμάτων θα είναι τουλάχιστον 4 mm για τα πλαϊνά, πόρτα, μετώπη και 5mm
για το δάπεδο. Η πίσω πόρτα θα ανοίγει προς όλες τις κατευθύνσεις και η λειτουργία της θα γίνεται
πνευματικά από διακόπτη εντός της καμπίνας του οδηγού.
Οι εξωτερικές διαστάσεις της θα είναι ανάλογες του μεταξονίου που θα επιλεγεί και περίπου 4.80-5.50
m μήκος Χ 2.45 m πλάτος και θα φέρει πλαϊνά ανάλογου ύψους, όπως ορίζει η νομοθεσία, ώστε να είναι
δυνατή η ταξινόμησή του.
Το σύστημα ανατροπής θα είναι τύπου ψαλιδιού και θα περιλαμβάνει εμβολοφόρα αντλία υδραυλικού
παροχής περίπου 50 - 60 lt/min, πιέσεως λειτουργίας πάνω από 250 bar η οποία θα παίρνει κίνηση από
τον δυναμολήπτη του οχήματος (PTO), δύο έμβολα ανάλογης διαμέτρου, σύστημα ασφαλείας με
βαλβίδα υπερπιέσεως, κλπ. Ο χειρισμός της ανατροπής θα γίνεται από την καμπίνα του οχήματος με
ειδικό αναλογικό χειριστήριο.
Να γίνει πλήρης περιγραφή όλων των υλικών-εξαρτημάτων του υδραυλικού συστήματος, τα οποία
πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Η γωνία ανατροπής να είναι 45ο .
Επίσης η κιβωτάμαξα πρέπει να φέρει στην οροφή σύστημα συρόμενου μουσαμά, για προστασία των
μεταφερόμενων υλικών και των οχημάτων που ακολουθούν. Το σύστημα θα είναι ηλεκτροκίνητο και θα
παίρνει κίνηση από σύστημα καδένας με γρανάζια ή τυμπάνου με συρματόσχοινο.
Να δοθεί πλήρης τεχνική περιγραφή της κιβωτάμαξας (υλικά, διαστάσεις, σχέδια κλπ), τρόπος στήριξης
της κιβωτάμαξας πάνω στο πλαίσιο, ενίσχυση πλαϊνών και δαπέδου.
Επίσης η κατασκευή της καρότσας να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε μελλοντικά να μπορούν να
τοποθετηθούν πρόσθετα μεταλλικά παραπέτα ύψους περίπου 500 mm. Οι τελικές προδιαγραφές
(διαστάσεις, διαμόρφωση κλπ) της καρότσας θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας και μετά από συζητήσεις με τον προμηθευτή.
ΒΑΦΗ
Όλα τα εξαρτήματα της υπερκατασκευής πριν από τη βαφή θα καθαρίζονται και θα ασταρώνονται ενώ
θα ακολουθεί η βαφή με πιστόλι σε δύο στρώσεις . Εξωτερικά θα φέρει τα χαρακτηριστικά που θα
υποδείξουμε .
Β. ΕΓΓΥΗΣΗ
Το ελάχιστο αποδεκτό χρονικό διάστημα εγγύησης, ορίζεται στο ένα έτος (1) έτος από τη παράδοση.
Προσφορά μεγαλύτερης εγγύησης συνεπάγεται προφανώς μεγαλύτερη βαθμολογία. Κατά την διάρκεια
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της προσφερόμενης εγγύησης η συντήρηση (service), που θα περιλαμβάνει γνήσια ανταλλακτικά και
εργατικά, θα είναι δωρεάν.
Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αν μία προσφορά δεν συμμορφώνεται με τους γενικούς όρους της παρούσας διακήρυξης ή με τις
ουσιώδεις απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, απορρίπτεται αυτόματα.
Α) Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται
σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον
τύπο:
U = σ1.K1 +σ2.Κ2+./...+σν .Κν όπου:
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1.
Β) Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. Προσωρινός ανάδοχος
αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό στο U».
Γ) η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παραπάνω παραγράφου κυμαίνεται από 100
έως 120 βαθμούς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο
της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς τη βαθμολογία της. Συγκριτική τιμή προσφοράς είναι η τιμή
που υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας
για το κάθε ένα :
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
-Η τιμή
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών
-Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
-Οι όροι πληρωμής
-Το κόστος απόκτησης, λειτουργίας και συντήρησης
-Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης
-Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή
-Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού
-Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή,
του οποίου η προσφορά κρίθηκε με τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, μόνο βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας με κριτήρια αξιολόγησης.
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό
αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και
με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος
απόκτησης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε δύο ομάδες, όπως
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Κάθε κριτήριο έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας το άθροισμα
των οποίων ανέρχεται σε 1 (ένα).
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Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς
(συγκριτικής) προς την βαθμολογία της U
Λ=ΣΤ/U
Η συγκριτική τιμή προκύπτει βάσει του τύπου: ΣΤ=Τ
T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.





Σταθμισμένη βαθμολογία θα προκύπτει βάση του τύπου: U=σ1Κ1+σ2Κ2+....σνΚν
σι+σ2+...+σν=1
100≤Κ≤120
100≤U≤120

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.

Α΄ ΟΜΑΔΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ
(100-120)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ σ
(Σ.Β.Κ.)

1.1

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

0,15

1.2

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

0,05

1.3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

0,10

1.4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

0,05

1.5

ΠΛΑΙΣΙΟ – ΒΑΡΗ

0,10

1.6

ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

0,10

1.7

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

0,15

2.

Β΄ ΟΜΑΔΑ

2.1

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

0,20

2.2

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

0,05

2.3

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

0,05

Σύνολο βαθμών ομάδας

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κσ

1,00

H αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έκαστου των συμμετεχόντων θα προηγηθεί της οικονομικής
αξιολόγησης. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις προσφορές των εταιρειών
εκείνων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τεχνική αξιολόγηση.
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5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
6. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης και της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Το βασικό χαρακτηριστικό βαθμολόγησης είναι η ισχύς του κινητήρα. Η βασική απαίτηση που
αναφέρεται στις προδιαγραφές δίνει 100 βαθμούς. Υπερκάλυψη κατά 10% της απαίτησης δίνει 5
βαθμούς επιπλέον.
Δηλαδή υπερκάλυψη της απαίτησης κατά 40% δίνει αποτέλεσμα το μέγιστο δυνατό (120). Υψηλότερες
τιμές ισχύος δεν έχουν βαθμολογικό όφελος (πάλι 120). Ενδιάμεσες τιμές ισχύος θα βαθμολογηθούν
αναλογικά.
2. ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100 με μηχανικό κιβώτιο. Η προσφορά αυτοματοποιημένου
κιβωτίου δίνει 110 βαθμούς και αυτόματου κιβωτίου 120 βαθμούς.
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ-ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100.
Η ύπαρξη μηχανόφρενου δίνει 3 βαθμούς.
Η ύπαρξη ηλεκτρόφρενου δίνει 5 βαθμούς.
Η ύπαρξη υδραυλικού επιβραδυντή δίνει 10 βαθμούς.
Η ύπαρξη συστήματος ελέγχου πρόσφυσης (ASR) δίνει 2 βαθμούς.
Συνδυασμοί των ανωτέρω συστημάτων βαθμολογούνται αθροιστικά ως 120 βαθμούς.
4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100.
Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά (που δεν βαθμολογούνται σε άλλα κριτήρια) που συμβάλουν στην
ασφαλή χρήση του οχήματος δίνουν επιπλέον 20 βαθμούς.
5. ΠΛΑΙΣΙΟ-ΒΑΡΗ
Το βασικό χαρακτηριστικό βαθμολόγησης είναι το ωφέλιμο βάρος. Η βασική απαίτηση βαθμολογείται
με 100. Υπέρβαση της βασικής απαίτησης κατά τουλάχιστον 10% οδηγεί σε βαθμολογία 120 (ενδιάμεσα
αναλογικά).
6. ΘΑΛΑΜΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100 και η πλήρης κάλυψη όλων των απαιτήσεων με 120.
Επουσιώδεις ελλείψεις γίνονται αποδεκτές και οδηγούν σε βαθμολογίες εντός του επιτρεπτού
διαστήματος (100 , 120) αναλογικά.
7. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Η βασική απαίτηση βαθμολογείται με 100. Υπέρβαση της ανυψωτικής ικανότητας κατά τουλάχιστον 10%
δίνει 120 βαθμούς (ενδιάμεσα αναλογικά).
8. ΕΓΓΥΗΣΗ
Η ενός (1) έτους πλήρης εγγύηση είναι η βασική απαίτηση και βαθμολογείται με 100. Η επιπλέον
πλήρης εγγύηση με τους ίδιους όρους ( δηλαδή ένας, δυο…. επιπλέον χρόνος) θα βαθμολογηθεί με 120
αναλογικά.
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9. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Το κριτήριο περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικά. Τον χρόνο παράδοσης και την προσφορά ποσοστού
έκπτωσης σε εργασία και ανταλλακτικά για συντήρηση και βλάβες που δεν καλύπτονται από την
εγγύηση.
Υποχρεωτικός είναι μόνο ο χρόνος παράδοσης που δεν πρέπει να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες όπως
πρέπει να εγγυηθεί κάθε υποψήφιος προμηθευτής με υπεύθυνη δήλωση (όπως αναγράφεται στην
διακήρυξη). Αυτή η υπεύθυνη δήλωση δίνει και την βαθμολογία των 100 βαθμών.
Βαθμολογίες μεγαλύτερες του 100 επιφέρει η προσφορά ποσοστού έκπτωσης. Συγκεκριμένα ποσοστό
έκπτωσης 1% δίνει 1 επιπλέον βαθμό. Δηλαδή βαθμολογία 120 αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 20%.
10. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το κριτήριο επιβραβεύει την πληρότητα των φακέλων προσφοράς που πρέπει να περιέχουν
υποχρεωτικά πίνακες συμμόρφωσης στις τεχνικές απαιτήσεις της ΔΕΥΑΚ με παραπομπές στις σελίδες
των επισήμων προσπέκτους που επίσης πρέπει να περιέχονται στον φάκελο. Με τον τρόπο αυτό
διευκολύνεται η αξιολόγηση των προσφορών. Κάθε πλήρης φάκελος εξασφαλίζει 100 βαθμούς.
Ιδιαίτερα επεξηγηματικοί φάκελοι (χωρίς καμία έλλειψη) που περιέχουν πιθανώς και ψηφιακά μέσα
γνωριμίας με το όχημα θα βαθμολογηθούν με 120.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ. Διακ.:
13/2020)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΜΕΛΕΤΗΣ

Η δαπάνη που απαιτείται για την προμήθεια ενός «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ. Διακ.: 13/2020) υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των
40.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.. Σχετικό CPV: 34134200-7

Αναλυτικά:
α.α.
1.

Είδος
ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

Μ/Μ

Ποσότητα

Τιμή Μονάδος σε €

Δαπάνη σε €

Τεμ.

1

40.000,00 €

40.000,00 €

Φ.Π.Α. 24%
Σύνολο δαπάνης

9.600,00 €
49.600,00 €

KOZANH ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2020
Ο Συντάξας

ΧΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ. Διακ.:
13/2020)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
Ανάδειξη Προμηθευτή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ............................................................................
Δ/ΝΣΗ .........................................................................
ΤΗΛ. ...........................................................................
ΠΡΟΣ
Την επιτροπή διενέργειας του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.Ε.Υ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ

Για την προμήθεια ενός «ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ» (Αρ. Διακ.:
13/2020) προσφέρουμε το ποσόν
Α.A

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

Μ.Μ.

ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ

«ΜΕΤΑΧEΙΡΙΣΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ»

34134200-7

ΤΕΜ.

1

Σύνολο Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης (χωρίς
ΦΠΑ)
ΦΠΑ 24%
Σύνολο Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης (με ΦΠΑ)

ΚΟΖΑΝΗ……/…./2020
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
[€]

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ [€]

