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ΕΡΓΑΣΙΑ
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Κοµοτηνής»
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 149.761,72 €
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 38 / 2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 13206/28-04-2015
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού
Ο ∆ήµαρχος Κοµοτηνής προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την
Ανάθεση «Εργασιών Καθαριότητας Οδών, Πλατειών, Ακτών και Λοιπών κοινοχρήστων
Χώρων του ∆ήµου Κοµοτηνής» για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών µε κριτήριο
κατακύρωσης την πιο οικονοµική προσφορά µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού εκπτώσεως
από τον µειοδότη µε ακέραιες τιµές επί τοις εκατό άνευ ορίου (παρ. 1 του αρ. 16 του Π.∆. 28/80).
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης είναι 149.761,72 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.13%.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών από το αρµόδιο συλλογικό
όργανο, την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της εφαρµογής που παρέχεται από το
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισµού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή τους φορείς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν
χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήµατα/ερωτήµατα υποβάλλονται
αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσµιών που καθορίζονται και θα
απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το ∆ιαγωνισµό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που θα έχουν υποβληθεί µε τρόπο άλλο από
τον ως άνω προδιαγεγραµµένο. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, σχετικά µε τους όρους της
παρούσας διακήρυξης. Τα στοιχεία των προς προµήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
διακήρυξης.
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Ισχύουσες διατάξεις
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της παρούσας προµήθειας διέπονται από:
1.
Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
2.
Τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
3.
Τις διατάξεις του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/1996 άρθρο 11 και το
Ν. 2414/1996 άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των
µετοχών ελληνικών ανωνύµων εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου τοµέα», όπως αυτές
τροποποιηθήκαν και ισχύουν του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005.
4.
Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) Περιορισµοί στη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων
ενηµέρωσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/2005 τεύχος
Α').
5.
Τις διατάξεις του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) «Σύσταση Σώµατος
Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων».
7.
Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων
των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
8.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
9.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
10.
Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15-7-2010) Νέο Ασφαλιστικό
Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις. όπως αυτός τροποποιήθηκε µε
το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/18-4-2013), άρθρο 22 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην
Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
11.
Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
12.
Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ.
Α΄/11-04-2012.
Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστηµα
13.
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε την
υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ.Α΄/07-04-2014).
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14.
Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
15.
Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)».
16.
Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης
της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις».
17.
Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισµού για την κάλυψη των αναγκών καθαρισµού οδών,
πλατειών, ακτών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Κοµοτηνής για χρονικό διάστηµα 5
µηνών.
18.
Την υπ’ αριθ. 105/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της
εν λόγω εργασίας.
19.
Την υπ’ αριθ. 78/2015 (Α∆Α: Ω4Ε0ΩΛΟ-∆ΓΒ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε
την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 270/31-03-2015).
20.
Την υπ’ αριθ. 96/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκρισης όρων
δηµοπράτησης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πιο οικονοµική
προσφορά µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού εκπτώσεως από τον µειοδότη µε ακέραιες τιµές επί
τοις εκατό άνευ ορίου για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας οδών, πλατειών, ακτών και λοιπών
κοινοχρήστων χώρων για χρονικό διάστηµα 5 µηνών.
21.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, ∆ιάταγµα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την
εκτέλεση της εργασίας της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η συνολική δαπάνη ποσού 149.761,72 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% για την
εν λόγω εργασία έχει προϋπολογισθεί, και εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου
Κοµοτηνής και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 20.6277.05 µε ποσό 150.000,00€ για το οικονοµικό Έτος 2015,
και αναλύεται σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ.
αριθ. 38/2015 µελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου
Κοµοτηνής.
Το εργολαβικό αντάλλαγµα βαρύνεται µε κρατήσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
Π.∆. 28/80, το Ν. 3463/06 και τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, και όσα
ισχύουν από τις διατάξεις "περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των δήµων" τον χρόνο
δηµοπράτησης του έργου. Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο εργολαβικό αντάλλαγµα (13%) βαρύνει
την πίστωση του έργου.
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Συμβατικά Στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι:
- Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού
- Η Τεχνική Περιγραφή
- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

29/04/2015 και ώρα

11/05/2015 και ώρα

19/05/2015 και ώρα

07:00 π.µ.

00:01 π.µ.

14:00 µ.µ.

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.
Συστηµικός Αριθµός
Διαγωνισµού Στο Σύστηµα
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 9109

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον είκοσι (20)
ηµερών, από την ηλεκτρονική αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή
(.pdf), στη διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Επίσης θα παρέχεται
ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στη µελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισµού
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το
σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ
Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά µε τους όρους
του παρόντος ∆ιαγωνισµού.
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ΑΡΘΡΟ 1ο–Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

1.1 Για την ανωτέρω εργασία δεκτοί στο διαγωνισµό γίνονται :
α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
β. Οι συνεταιρισµοί,
γ. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και
δ. Κοινοπραξίες προµηθευτών
που ασκούν συναφές επάγγελµα στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή σχετιζόµενο µε το αντικείµενο του
έργου της παρούσας διακήρυξης.
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο.
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.
1.2 Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ–∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία εγγραφής.
• Οι οικονοµικοί φορείς, αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από το σύνδεσµο
“Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας”, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί
κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού
και στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δε
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται
µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων
της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην
ελληνική, όπως αυτάπροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο
Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο
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κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται/αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης
και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
1.3 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές
πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού αυτές παρέχονται πέντε (5) τουλάχιστον
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την έναρξη υποβολής των προσφορών. Οι
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες
µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του
συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.
Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε
µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν
εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο, είτε
το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.

ΑΡΘΡΟ 2ο–Συμπληρωματικοί Όροι – Κατάρτιση &
Υποβολή Προσφορών
1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”.
2. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά”
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”.
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*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν
εµπιστευτικό χαρακτήρα.
3. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά”
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς δικαιολογητικά της παρούσας, καθώς και η τεχνική προσφορά. Η µη υποβολή
οποιουδήποτε απαιτούµενου δικαιολογητικού συµµετοχής επιφέρει αποκλεισµό του
διαγωνιζοµένου από την συνέχεια.
Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή
pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
4. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά“ περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει
ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς.
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και µόνον γλώσσα εκτός ίσως από
επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας τα οποία µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 3ο - Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα
µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 “Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.
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Η µη προσκόµιση κάποιου από τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής συνεπάγεται
αποκλεισµό του συµµετέχοντος.

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής:
Α) Για τους Έλληνες πολίτες:
1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ίσο µε 2.650,00 € στρογγυλοποιηµένο (άρθρο 157 του
Ν. 4281/2014) και να περιλαµβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, και να
συντάσσεται επί ποινή αποκλεισµού σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος
«ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».
2.Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο

να προκύπτει:
α) Ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό, θα υποβάλλεται ένορκη
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι
καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν κάποια από τις καταδίκες αφορά τα αδικήµατα που
προκαλούν αποκλεισµό των υποψηφίων (συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία,
απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία), προσκοµίζεται η καταδικαστική
απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του
διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο
περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε
- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι.
3.Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν

τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να προσκοµιστεί Ένορκη Βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται
ενώπιον Ειρηνοδίκη ή Συµβολαιογράφου ή Πρόξενου.
Συγκεκριµένα:
Για τα φυσικά πρόσωπα:
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Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Επίσης,
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Για τα νοµικά πρόσωπα:
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό.
Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό.
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της
επιχείρησης.
4.Πιστοποιητικά

όλων

των

οργανισµών

κύριας

κοινωνικής

ασφάλισης

(ασφαλιστικές

ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες, όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται
να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά
αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
• αφορά τους φορείς κύριας ασφάλισης
• αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
• σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή
ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.
• σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. αφορά τους εταίρους και όταν πρόκειται για Α.Ε. αφορά τα µέλη
του ∆.Σ.
5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι

ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη
χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία
εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'

αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή,
που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, το οποίο αν
δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος.
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7. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 µε πεδίο εφαρµογής: καθαρισµοί κτιρίων, Εγκαταστάσεων &

Εξωτερικών χώρων, και Κατάλληλο πιστοποιητικό ΙSO 14001:2004 µε πεδίο εφαρµογής
Εργολάβος καθαριότητας (εσωτερικών-εξωτερικών χώρων), ∆ιαχείριση & µεταφορά µη
επικίνδυνων αποβλήτων.
8. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους
οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των
Ο.Τ.Α., διάρκεια ισχύος προσφοράς 90 ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την
ολοκλήρωση του έργου.
9. Ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου, περί µη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής
προστίµου για παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
(άρθρο 22 Ν. 4144/2013).

Β) Για τους αλλοδαπούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρούσα διακήρυξη.
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες
τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου ή στα
κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) της
παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νόµιµου εκπροσώπου ή στα
κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
4. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.
5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των
φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.
6. Πιστοποιητικό ISO ή αντιστοίχων διασφάλισης ποιότητας.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους
oποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των
Ο.Τ.Α., διάρκεια ισχύος προσφοράς 90 ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την
ολοκλήρωση του έργου.
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Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.
∆. Για τους συνεταιρισµούς:
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρούσα διακήρυξη.
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Βεβαίωση µέσω του αντιπροσώπου σχετικά µε την έγκριση του καταστατικού του και της
νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των µελών για τις υποχρεώσεις του
συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς και αντίγραφο της απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την συµµετοχή
στον διαγωνισµό.
4. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) , (4) , (5), (6), (7), (8)και (9) της ανωτέρω περίπτωσης Α.
Ε. Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και τις Κοινοπραξίες.
1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που
επιλεγούν για το συγκεκριµένο έργο, θα λάβουν ορισµένη νοµική µορφή εφόσον αυτό κριθεί
αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα πάντοτε µε την Ελληνική νοµοθεσία, έχουν πλήρη
γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του έργου.
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων
στην κοινοπραξία.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο
πάνω περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
Από Ένορκη δήλωση του διαγωνιζοµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής
ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ανάδοχος.
Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε
την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του «ΥποΦακέλου ∆ικαιολογητικά ΣυµµετοχήςΤεχνική Προσφορά».
Στ. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες οφείλουν
να προσκοµίσουν (επί ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό) τα ακόλουθα :
1.

Προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας, πρέπει να

προσκοµισθούν τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για τους διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε), αντίγραφο ή απόσπασµα
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του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε).
Γενικά να υποβληθούν στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν την εταιρεία µε την υπογραφή τους.
2.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται:

•

Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας.

•

∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.

•

∆εν έχει κάνει ψευδείς ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητήθηκαν.

•

∆ιαθέτει την κατάλληλη ρευστότητα επί του συνολικού έργου, και δεν θα δηµιουργηθεί
κανένα πρόβληµα µε την µισθοδοσία των εργαζοµένων µε αποτέλεσµα την οµαλή
λειτουργία του έργου.

•

∆ιαθέτει τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισµό.

Επισηµαίνεται ότι από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής του παρόντος άρθρου
όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον συµµετέχοντα πρέπει απαραιτήτως να φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
ΑΡΘΡΟ 4ο- Εγγυήσεις
Οι αναφερόµενες εγγυήσεις (συµµετοχής και καλής εκτελέσεως) εκδίδονται από πιστωτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014).
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
1. Οι τίτλοι των έντοκων γραµµατίων ή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου γίνονται δεκτοί
στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
2. ∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.
3. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της
ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.
4. Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να είναι συµπληρωµένες
σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα).

Α. Εγγύηση συµµετοχής
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, όπως ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014.
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Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα εγγύηση θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τέσσερις (4) µήνες από την
τελευταία ηµέρα κατάθεσης προσφορών στον διαγωνισµό (δλδ. θα υπερβαίνει για 30 ηµέρες
τον χρόνο ισχύος των προσφορών που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξη).
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο ή έχει εκδοθεί σε συνάλλαγµα,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα από το οποίο εκδόθηκε, µε την
κατάθεση από τον διαγωνιζόµενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης. Οι εγγυητικές επιστολές των
υπολοίπων διαγωνιζοµένων (πλην του αναδόχου) θα επιστραφούν αµέσως µετά την υπογραφή του
σχετικού συµφωνητικού. Σε περίπτωση αποκλεισµού διαγωνιζόµενου σε ενδιάµεσο στάδιο, οι
εγγυητικές επιστρέφονται εφόσον δεν κατατεθεί οποιαδήποτε ένσταση, ή παραιτηθεί από το
δικαίωµα άσκησης ένστασης ή η απόφαση του αποκλεισµού του δεν υπόκειται πλέον σε
διοικητικές προσφυγές, ή εφόσον ζητηθεί νωρίτερα από τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό.
Στην περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η εγγύηση συµµετοχής θα περιλαµβάνει και όρο ότι
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή µαζί µε τα υπόλοιπα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται από
τη διακήρυξη.
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το
(δύο) 2 επί τοις % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α (άρθρο 157 παρ. 1β του
Ν. 4281/2014).
Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται σύµφωνα µε το συνηµµένο
υπόδειγµα του παραρτήµατος.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο εκτέλεσης της εργασίας.
Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 1α και
1β του Ν.4281/2014.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή ή
αναθεώρηση, για όλο το οικονοµικό έτος 2015.
ΑΡΘΡΟ 5ο- Τρόπος υποβολής προσφορών
1. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr, προσφορά µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστηµα,
~14~

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
2. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:
α. Ένας (1) (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
β. Ένας (1) (υπο) φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Όπου (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα
ηλεκτρονικής διενέργειας του παρόντος διαγωνισµού.
3. Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαµβάνονται, επί
ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και συγκεκριµένα :
α. Τα στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη (∆ικαιολογητικά Συµµετοχής).
β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
4. Στα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να εµφανίζονται
οικονοµικά στοιχεία. Τυχόν εµφάνιση οικονοµικών στοιχείων (συµπεριλαµβανοµένων λέξεων
όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
5. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα
του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το
οποίο πρέπει να υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο
pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
6. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –
Τεχνική Προσφορά» της προσφοράς του συµµετέχοντα υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf .
Επίσης προσκοµίζονται (επί ποινή αποκλεισµού) κατά περίπτωση εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών (από την ηλεκτρονική υποβολή) στο πρωτόκολλο του ∆ήµου Κοµοτηνής.
Τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής –
τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά, αλλά απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό εντός της ανωτέρω
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά συµµετοχής που δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τα δικαιολογητικά που συντάσσονται από τον ίδιο τον
συµµετέχοντα οφείλουν επί ποινή αποκλεισµού να φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: πρωτότυπη εγγυητική συµµετοχής,
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό πρέπει να φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
7. Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που αφορούν τα τεχνικά
στοιχεία της εταιρείας, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους. Σε
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη
από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνετε ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται
µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του εκδότη. Τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτών εκλαµβάνονται
ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1του Ν. 4250/14
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14), και για την αποδοχή τους ή µη εξετάζονται µε βάση τις εν λόγω διατάξεις.
8. Οι υπεύθυνες δηλώσεις (όπου απαιτείται), πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία ταυτόσηµη µε
αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ∆εν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
9. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά», η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να
περιέχει, επί ποινή απορρίψεως, τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη oικovoµικά στοιχεία της
προσφοράς. Συγκεκριµένα:
α. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά, η οποία
πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.
β. Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι, δασµοί,
ασφάλιστρα, µεταφορικά έξοδα, και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα
αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά».
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, και µε ανάλυση δυο δεκαδικών ψηφίων. Στη συνέχεια, το
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο πρέπει να υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
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ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό
µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα (λόγω του γεγονότος πως δεν
µπορεί να καταχωρηθεί ποσοστό έκπτωσης, αλλά ακέραιο ποσό), στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή
προσφοράς την τιµή µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς του Ενδεικτικού
Προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραµµένα και το
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σύµφωνα µε το υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς που
επισυνάπτεται σε µορφή .pdf.
Επίσης ο συµµετέχων θα πρέπει να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισµού, εντός του
υποφακέλου της οικονοµικής προσφοράς Πίνακα ή Δήλωση ή Έγγραφο (ψηφιακά
υπογεγραµµένο) που να εξειδικεύει τις παρακάτω πληροφορίες (βάσει άρθρου 68 Ν.
3863/2010 όπως ισχύει):

•

Τον αριθµό των εργαζοµένων που θα απασχοληθούν στο έργο,

•

Τις ηµέρες και ώρες εργασίας,

•

Tη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι,

•

Tο ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές

αυτών των εργαζοµένων,
•

Tο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.

•

Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο,

•

Το εργατικό κόστος,

• Τα επί µέρους κόστη (διοικητικό, αναλωσίµων, κρατήσεις, κλπ.).
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισµού (εργολάβοι) υποχρεούνται, µε ποινή
αποκλεισµού, να εξειδικεύουν τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν
εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιµων, του
εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεων.
Στον πίνακα ανάλυσης οικονοµικής προσφοράς θα πρέπει να εµφανίζονται και να
συµπληρώνονται, όλα τα επί µέρους κόστη και ιδιαίτερα το κόστος εργατικών των προσφερόµενων
υπηρεσιών και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει (µε ποινή
αποκλεισµού) να υπολείπεται του ελάχιστου νόµιµου (βάσει των ισχυουσών διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας και της εν ισχύ ΣΣΕ).
Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του συµµετέχοντα στον διαγωνισµό ή του νόµιµου
εκπροσώπου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται. Η κατάθεση του
φακέλου προσφοράς στην δηµοπρασία γίνεται, για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν
φυσικό πρόσωπο, για οµόρρυθµης ευθύνης εταιρεία από το νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο
εταίρο της, για ανώνυµη εταιρεία από εξουσιοδοτηµένο µέλος του διοικητικού της συµβουλίου και
για κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον ορισµένο εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή
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συνεταιρισθέντων. Σχετικά µε την κατάθεση προσφοράς από ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης, θα πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για
την οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο) και
για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία (κατάθεση από εξουσιοδοτηµένο
διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισµών ο ορισµένος
εκπρόσωπος των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι
κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδοµένου
ότι διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων µέσω προσχηµατικών
κοινοπραξιών.
12. Σε περίπτωση µη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
13.∆εν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη
της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον
(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».
Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη
της προσφοράς (λόγω µη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού
συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονοµική
Προσφορά».
Τέλος, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη
της προσφοράς η λανθασµένη και εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή
δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής
θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται από την
διακήρυξη.
14. Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των
απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς,
ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).
Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούµενων
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους,
εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται
µε βάση τις διατάξεις του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).
Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την
αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η
ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή
φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα.
∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν
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τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει
των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως.
Επισηµαίνεται ότι για τα πιστοποιητικά ISO ή αντίστοιχα, δύναται να υποβάλλονται και
σε ευκρινή απλά φωτοαντίγραφα, χωρίς να απαιτείται η επικύρωσή τους από δικηγόρο. Σύµφωνα
µε το έγγραφο της ∆/νσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής
Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών του Υ∆ΙΜΗ∆ (∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014) εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρµόσει τη νέα ρύθµιση βάση του Ν.
4250/2014 αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά τα
απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο.
15. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ).
16. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη
µορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα)
δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
17. Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται
εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
18. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση – προσφυγή όπως
αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο της διακήρυξης του διαγωνισµού περί ενστάσεων, ή εφόσον
έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να
αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
19. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο και µε
τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
20. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό
των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας αποτελούν στο σύνολό τους
απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
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21. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε
περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη.
22. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι.
Από το σύστηµα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήµανση της εµπιστευτικότητας
κατά την ηλεκτρονική επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.
23. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται.
24. Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία
που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν
αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία
θα συµµετέχει για λογαριασµό του. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται
υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
25. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα ζητείται εγγράφως η
αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την απόρριψή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της
προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψηφίου αναδόχου
(επαλήθευση προσφοράς). Εάν και µετά την παροχή των στοιχείων για την επαλήθευση της
προσφοράς, οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
26. Επίσης απορρίπτονται προσφορές που η προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει τον συνολικό
προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 6ο- Κριτήρια Αξιολόγησης Μειοδότριας
Προσφοράς
Για την ανάδειξη µειοδότριας προσφοράς (µ.π.) ακολουθείται το σύστηµα προσφοράς µε
σφραγισµένες προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού εκπτώσεως από το µειοδότη σε
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ακέραιες µονάδες επί τοις εκατό άνευ ορίου (παράγραφος 1 του άρθρου 16 του Π.∆. 28/80), για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου, κατόπιν αξιολογήσεως της χαµηλότερης προσφοράς.
Από την οικονοµική προσφορά πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια το ποσό το οποίο
επιδιώκει να λάβει ο προµηθευτής, ο οποίος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το εάν
προκύψουν παράγοντες (πλην περιπτώσεων ανωτέρα βία) τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Ο
∆ήµος δεν υποχρεούται να προβεί σε καµία συµπληρωµατική δαπάνη. Συνεπώς είναι απαράδεκτες
ρήτρες που εξαρτούν το ποσό αυτό από µεταγενέστερα γεγονότα ή µετρήσεις αφού η προσφορά
είναι εξ ορισµού της επιλογής του προµηθευτή ο οποίος και υποχρεούται να έχει προβεί σε εκ των
προτέρων µετρήσεις.
ΑΡΘΡΟ 7ο- Χρόνος ισχύος της προσφοράς

1.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµέρες προσµετρούµενες από την
τελευταία ηµέρα κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισµού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3. Ο ∆ήµος µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόµενους να παρατείνει την λήξη
της κατά 30 ηµέρες, χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις.
4. Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προµήθεια αποδέχεται µε την υπογραφή της
σύµβασης την παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της
σύµβασης αυτής.
ΑΡΘΡΟ 8ο- Ενστάσεις – προσφυγές
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραµµένη ως εξής :
Κατά της διακήρυξης, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο
µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζοµένων των ηµεροµηνιών αυτών. Αν προκύπτει κλάσµα
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 20 του Π∆ 28/80) ή της
συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε αυτόν, µόνον από διαγωνιζοµένους που συµµετέχουν στο
διαγωνισµό ή αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κατάθεσης των
προσφορών, υποβάλλονται στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέχρι και
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή διεξαγωγής, η οποία
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην οικονοµική επιτροπή, η οποία
αποφαίνεται τελικά.
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Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό
υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην Οικονοµική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους Οικονοµικούς φορείς µε τη διαδικασία που ορίζεται από
το TAXISNET του Υπουργείου Οικονοµικών. Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών
παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους Οικονοµικούς φορείς χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011
(ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ
1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων / προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο
των αποφάσεων της οικονοµικής επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση
γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους,
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του π.δ/τος 394/1996 (περί κανονισµού
προµηθειών), όπως ισχύει τροποποιηθέν, από την διάταξη του άρθρου 35 Ν.3377/2005, ΦΕΚ Α
202/19.8.2005, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας, το
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό
αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία").
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης για το εν λόγω διαγωνισµό πρέπει να
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 1.000,00€.
ΑΡΘΡΟ 9ο- Τρόπος Διενέργειας Διαγωνισμού

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών
1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε την απαιτούµενη
από το σύστηµα διαδικασία, από τα αρµόδια πιστοποιηµένα στο σύστηµα συλλογικά όργανα
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων αυτού, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
2.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ. από τα αρµόδια
πιστοποιηµένα στο σύστηµα όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
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3. Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά».
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί σε αυτούς, των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µετά την αξιολόγηση
των λοιπών στοιχείων αυτών. Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των
οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η πιστοποιηµένη στο Σύστηµα
αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών.
Η Επιτροπή µέσω του Συστήµατος ιδίως:
•

Ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, τις ελάχιστες
χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις συµµετοχής.

•

Ελέγχει και αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές αυτών.

•

Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής
αξιολόγησης, καθώς επίσης ελέγχει και το φυσικό αρχείο των δικαιολογητικών
συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς. Το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συµµετοχής/τεχνικής προσφοράς κοινοποιείται µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ στους
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, και γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι
µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα
από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 8
της διακήρυξης.

•

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα πρακτικά για το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής, η οποία είναι
αρµόδια να εγκρίνει το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον µειοδότη. Σε περίπτωση κατάθεσης
ενστάσεων κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει γνωµοδότηση την
οποία και διαβιβάζει (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα
οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, η οποία αποφαίνεται επί
των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Οι
∆ιαγωνιζόµενοι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την
αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.
ΑΡΘΡΟ 10ο- Κρίση Αποτελέσματος Διαγωνισμού

1.Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µε γνωµοδότηση
του προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά περίπτωση που
αποφασίζει σχετικά, µπορεί να προτείνει :
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α. Κατακύρωση της προµήθειας.
β. Ματαίωση του αποτελέσµατος και επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
2.Στην περίπτωση που το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, γνωµοδοτεί για :
α. Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της προµήθειας για το
σύνολο της ποσότητας ,
β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των
όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών ή
γ. τελική µαταίωση της προµήθειας και επανάληψη του διαγωνισµού µε νέους όρους, τότε την
τελική απόφαση λαµβάνει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά
περίπτωση .
3. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προµήθειας µέχρι
εξαντλήσεως του ποσού ενδεικτικού προϋπολογισµού.
4. Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε
υποβολή νέων εγγράφων κλειστών προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες χωρίς τροποποίηση
των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και
η ηµεροµηνία και ώρα συνέχισης του διαγωνισµού. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισµός να έχει
αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του και η προµήθεια να κρίνεται ως επείγουσα.
5. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε
βάση τους καθορισµένους στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε την
οικονοµικότερη προσφορά. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς
τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
6. Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ή του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κατά περίπτωση, τα οποία διατηρούν το δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη.
7. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιαδήποτε λόγο.
ΑΡΘΡΟ 11
11ο- Διαδικασία με διαπραγμάτευση(Απ.
διαπραγμάτευση(Απ.
Ευθείας
Ευθείας Ανάθεση)

1. Προµήθεια µε «διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» µπορεί να γίνει εάν
συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της
παρ. 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ. 11389/1993,της παρ. 20 του Ν. 1797/1998 και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.∆. 60/2007.
2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας
ανάθεση απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή,
αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να
αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενη παραγράφου που
οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία.
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3. Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του Ν. 4013/2011,
όπως ισχύει προβλέπεται ότι «οι αποφάσεις των αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη
διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.∆. 60/2007,
εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής,
εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους στο πεδίο εφαρµογής των
ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων.
ΑΡΘΡΟ 112
2ο- Ανακοίνωση κατακύρωσης και υπογραφή
Σύμβασης
Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική πρόσκληση υπογραφής
συµφωνητικού. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός δέκα
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, οπότε του
επιστρέφεται η εγγυητική συµµετοχής.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η πρόσκληση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύµβαση κηρύσσεται ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης της
συµβάσεως, ο φορέας της προµήθειας µπορεί να προχωρήσει σε ανάθεση της προµηθείας στον
επόµενο κατά σειρά προµηθευτή που θα αναδείξει ο διαγωνισµός ή στον µεθεπόµενο αν δεν
αποδεχθεί ο επόµενος.
Περαιτέρω, καταπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές, διατάσσεται η επιστροφή νοµιµοτόκως
κάθε τυχόν ποσού που θα έχει επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µέχρι το χρόνο της έκπτωσης και
καταλογίζεται στον προµηθευτή κάθε θετική και αποθετική ζηµία του φορέως της προµήθειας από
την καθυστέρηση ή µαταίωση αυτής, καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνη στην οποία τυχόν θα
υποβληθεί ο ∆ήµος για την πραγµατοποίηση της προµήθειας. Τα αξιούµενα από το ∆ήµο ποσά
εισπράττονται χωρίς άλλη διαδικασία κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.
Τέλος, η έκπτωση προµηθευτού επάγεται αποκλεισµό από κάθε προµήθεια του ∆ηµοσίου
επί διετία.
ΑΡΘΡΟ 113
3οΥπογραφή Σύμβασης
Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και υπογράφεται από τα
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύνταξή της γίνεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που
την συνοδεύουν και την προσφορά του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από το ∆ήµο, καθώς και τις
τυχούσες τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.
Οι συµβάσεις τροποποιούνται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν
συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων .
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν :
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α) Έχει πραγµατοποιηθεί η συµφωνηθείσα εργασία.
β) Έχει γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως έχουν επιβληθεί
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
γ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη και έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα.

ΑΡΘΡΟ 114
4ο- Τιμές Πληρωμής
Πληρωμής
1. Θα πρέπει να δίνονται τιµές οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά σε ευρώ € µε ανάλυση δύο
δεκαδικών ψηφίων.
2. Η πληρωµή της αξίας του είδους θα γίνεται µε έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής του
κάθε φορέα στο όνοµα του εκάστοτε αναδόχου, βάσει της από αυτήν αναληφθείσας δαπάνης σε
βάρος των οικείων κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κοµοτηνής οικονοµικού
έτους 2015. Η καταβολή του τιµήµατος θα γίνεται τµηµατικά µετά από την έκδοσητων σχετικών
τιµολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 15
15ο- Γενικά
Γενικά
Η διάρκεια υλοποίησης της συνολικής παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή
του σχετικού συµφωνητικού και για χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών. Ο Φορέας διατηρεί το

δικαίωµα να παρατείνει και µε τη σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, την ισχύ της σύµβασης µε τον προµηθευτή, όπως προβλέπεται από τη
διακήρυξη στο µέτρο και υπό τις προϋποθέσεις ότι :
α) Η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης και
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησης της.
ΑΡΘΡΟ 16
16ο- Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα
έγγραφα

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012ΦΕΚ
Β’1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.
4155/2014.
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ΑΡΘΡΟ 117
7ο- Διαφορές Διακήρυξης
Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρµογή οι
διατάξεις του Ν.2286/95 και της Υπουργικής Απόφασης 11389/93, του Π.∆. 28/80, καθώς και οι
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της διακήρυξης, όπως ισχύουν.
Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της
σύµβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 118
8ο- Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συµβατική του αµοιβή και
περιλαµβάνει το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αµοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Η
πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα µε την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου
από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής.
Η καταβολή θα γίνει µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών που προβλέπονται από
τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την αφαίρεση των νόµιµων
κρατήσεων. Θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό που ορίζεται σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 119
9ο- Παράδοση – Παραλαβή

Η αξιολόγηση της ποσότητας-ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου θα
γίνεται καθηµερινά από µέλος της αρµόδιας Επιτροπής. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει
ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αρνείται να υπογράψει την παραλαβή
των εργασιών, συντάσσει Πρακτικό µη παραλαβής των εργασιών που τυχόν δεν
πραγµατοποιήθηκαν (αναλυτική περιγραφή του αντικειµένου που δεν εκτελέστηκε) και παραπέµπει
το θέµα στην αναθέτουσα αρχή (καθώς και την πρότασή της για πιθανές κυρώσεις προς τον
ανάδοχο).
Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει είτε να κάνει έντονη υπόδειξη στον ανάδοχο να τηρεί τις
συµβατικές του υποχρεώσεις, ή οτιδήποτε άλλο κρίνει σε πλαίσια των αρµοδιοτήτων της. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης καθαριότητας του κτιρίου του
οποίου την καθαριότητα ανέλαβε ο ανάδοχος και δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς
και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του.

ΑΡΘΡΟ 20ο- Εκπτώσεις
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Η Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
προκήρυξη, όσα θα περιληφθούν στη σύµβαση και τις επί µέρους εντολές οδηγίες της αρµόδιας
επιτροπής. Επίσης η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις
συµβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, µετά από πρόταση της
Επιτροπής παραλαβής και απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης του έργου, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το
δικαίωµα µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο συγκεκριµένο έργο.
Συγκεκριµένα, για την αποκατάσταση της ζηµιάς ή βλάβης, που θα προκληθεί από την πληµµελή
εκτέλεση του έργου καθαριότητας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο, από την αναθέτουσα αρχή,
αντίστοιχου ποσού ποινική ρήτρα, ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των παραλείψεων του,
παρακρατούµενη από τη µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα θα
διπλασιάζεται, διατηρούµενου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του
αναδόχου εκπτώτου.
ΑΡΘΡΟ 21ο- Υποχρεώσεις Αναδόχου
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά
που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 22ο- Δημοσιεύσεις

Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί:
Στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως).
Σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες.
Σε δύο (2) τοπικές εφηµερίδες ηµερήσιες.
Σε µία (1) τοπική εφηµερίδα εβδοµαδιαία.
Στη διαύγεια.
Στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κοµοτηνής.
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Ολόκληρη η διακήρυξη θα δηµοσιευτεί:
Στο
Εθνικό
Σύστηµα
Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων
Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)
www.promitheus.gov.gr,
Στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Κοµοτηνής www.komotini.gr.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο (άρθρο 46Ν.
3801/09 ΦΕΚ 163 Α’/04-09-2009).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄:
Α΄: Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
Υπόδειγµα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονοµασία Τράπεζας, Υποκατάστηµα) …………………….
Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………..
Προς το Δήµο Κοµοτηνής
Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή

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

……………………………………………………….οδός……………………………………………………αριθµός………………….
ΤΚ………………… {ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1………………………………………….,
2……………………………………… ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών},
δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής «Εργασίες
Καθαριότητας Οδών, Πλατειών, Ακτών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων» σύµφωνα µε την
υπ’ αριθ. ………………………… Διακήρυξή 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 διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους 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
πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
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 ……………………………………………1 (χρόνος λήξης εγγυητικής)
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
1 Σηµείωση για την τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερος κατά
30 ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, (δλδ. Για 120 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης
προσφορών) όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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Υπόδειγµα ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονοµασία Τράπεζας, Υποκατάστηµα) …………………….
Ηµεροµηνία Έκδοσης…………………..
Προς το Δήµο Κοµοτηνής
Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡ.

...................

ΕΥΡΩ.....................
Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως

και

διζήσεως

υπέρ

της

Εταιρείας

……………………………………………………….οδός

……………………………………………………αριθµός…………………. ΤΚ…………………
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των εταιρειών
a) …………………………………οδός…….……αριθµός…….ΤΚ….…., β)
b) …………………………………οδός…….……αριθµός…….ΤΚ….…., β)
c) …………………………………οδός…….……αριθµός…….ΤΚ….…., β)
Μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας},
Και µέχρι του ποσού των …………………………………………ΕΥΡΩ (και ολογράφως), για την καλή εκτέλεση
της σύµβασης που αφορά στο διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής µε αντικείµενο την ανάθεση
«Εργασιών Καθαριότητας Οδών, Πλατειών, Ακτών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων»
συνολικής αξίας …………………………….σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………………… Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα απαλλάξουµε τον
πελάτη µας τον οποίο εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής µας από
κάθε ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την προκειµένη εγγύηση, ή µετά την επιστροφή σε εµάς
του σώµατος της παρούσας εγγυητικής επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄Β΄- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΩΝ»
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(κατά το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π.∆/τος 28/80)
Της επιχείρησης .................................................................................................................. ,
µε έδρα ............................................. , οδός ..........................................., αριθµός ..............,
τηλέφωνο ............................... , fax .......................
Προς:
∆ΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων ∆ηµοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της
εργασίας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως και
χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαµβάνω την εκτέλεση της εργασίας µε το ακόλουθο ποσοστό
έκπτωσης .
Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α

Εργασίες

Προσφερόµενη έκπτωση σε ακέραιες
µονάδες (%)
Ολογράφως

1

Αριθµητικώς

Εργασίες καθαριότητας οδών
– πλατειών ακτών και λοιπόν
κοινοχρήστων χώρων του
∆ήµου Κοµοτηνής

………………………….
(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων
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B. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισµού στην κατάταξη
των διαγωνιζοµένων κατά σειρά µειοδοσίας)

Α/Α

∆απάνη
σύµφωνα µε τον
Προϋπολογισµό
Μελέτης (Ευρώ)

Εργασίες

Προσφερόµενη
έκπτωση (%)

µε το Φ.Π.Α.
13%.

1

Εργασίες καθαριότητας
οδών – πλατειών ακτών
και λοιπόν κοινοχρήστων
χώρων του ∆ήµου
Κοµοτηνής

∆απάνη/Ποσό
µετά την έκπτωση
σε ευρώ
(Αναγράφεται
Αριθµητικώς)

149.761,72 €

……………………………
(Τόπος και ηµεροµηνία)

Ο Προσφέρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κοµοτηνή,

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Αρ. πρωτ. :

/

/2015

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή
Πληροφορίες : Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλ.: 2531352448
ΣΥΜΒΑΣΗ
Εργασίες Καθαριότητας Οδών, Ακτών, Πλατειών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων
ποσού ……………………… ευρώ µε Φ.Π.Α.
Στην Κοµοτηνή σήµερα την ……….. του µηνός …………………………. ηµέρα ………….…. τα παρακάτω συµβαλλόµενα
µέρη:
αφενός µεν ο Δήµος Κοµοτηνής που εκπροσωπείται νόµιµα από το Δήµαρχο Γεώργιο ΠΕΤΡΙΔΗ και
αφ' ετέρου ο ………………………………………., κάτοικος ………………….……., οδός …………………..………………., ΤΚ ……………., µε
ΑΦΜ: ……………………….…., συνοµολόγησαν την παρούσα σύµβαση για την υλοποίηση της εργασίας «Εργασίες
Καθαριότητας Οδών, Ακτών, Πλατειών και Λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων», µετά την έγκριση της
σύναψης αυτής µε βάση την ………………/2015 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Κοµοτηνής,
και την ------/------- απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
περί ελέγχου της νοµιµότητάς της, συµφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω.
Στη συνέχεια ο πρώτος από τους συµβαλλοµένους θα ονοµάζεται ΔΗΜΟΣ και ο δεύτερος ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με τη σύµβαση αυτή ο ΔΗΜΟΣ αναθέτει και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να
προβεί στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας για χρονικό διάστηµα έως 5 µηνών από την υπογραφή
της παρούσας σύµβασης, και συγκεκριµένα από την……………..2015 και µέχρι την …………….…2015,των
οδών, πλατειών, ακτών και κοινοχρήστων χώρων όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και
σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι οι εργασίες καθαριότητας του συνόλου των εν γένει
κοινοχρήστων χώρων (οδοί, πλατείες, Πάρκα, πεζοδρόµια, χώροι στάθµευσης, καθαριότητα ακτών, κλπ.)
και συγκεκριµένων κοινωφελούς χρήσεως χώρων (νεκροταφεία, σχολικές αυλές, χηµικές τουαλέτες, κλπ.)
της πόλης και των οικισµών, Υφαντών, Παραδηµής, Μεσοχώρι, Μεγάλο- Μικρό Κρανοβούνι, Παγουρίων,
Αιγείρου, Μεσσούνης, Μελέτης, Νέας και Παλαιάς Καλλίστης, Φαναρίου, Πόρπης, Αγ. Θεοδώρων, Μεγάλο –
Μικρό Δουκάτο, Ανδριανής, Μαυροµάτη, Κόσµιο, Ροδίτη, Ανθοχώρι, Θρυλόριο, Φύλακα, Γρατινή, Κάλχα,
Ιάµπολη, Στυλάριο, Σιδεράδες, Τυχερό, Σύµβολα, Φύλακα, Ηφαίστου, Καρυδιάς, Πανδρόσου, Σιδηροχωρίου,
Κικίδιο, Γλυφάδας, κλπ , και καθηµερινά των ακτών Φαναρίου, Αρωγής, Μέσης, Γλυφάδας, Μολυβωτής.
Αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφορούν:
• Τακτική καθαριότητα των οδοστρωµάτων, κρασπέδων, ρείθρων πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών
κοινόχρηστων χώρων, µε την χρήση εργατών καθαριότητας (χρήση χειρωνακτικών εργαλείων όπως
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• σκούπες, χειραµάξια, φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια, λοιπός ειδικός εξοπλισµός, πλαστικοί
σάκοι απορριµµάτων και όλα τα αναγκαία αναλώσιµα).
• Χειρωνακτικός καθαρισµός από µικρό απορρίµµατα µη ενοικιαζόµενων ή χρησιµοποιούµενων από
τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις τµηµάτων των ακτών (λουτρικές εγκαταστάσεις) µε τη χρήση
εργαλείων (τσουγκράνα, απόχη, αναγκαία αναλώσιµα).
• Τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής εξωτερικού χώρου και καλαθιών απορριµµάτων στις
δηµοτικές κοινόχρηστες εξωτερικές τουαλέτες των παραπάνω αναφερόµενων ακτών.
• Το καθηµερινό άδειασµα και απαραίτητο καθάρισµα όλων των καλαθιών απορριµµάτων (ξύλινα και
πλαστικά), µετά της αλλαγής σακούλας απορριµµάτων, που έχουν τοποθετηθεί από το δήµο εντός και στα
όρια των ακτών.
• Την καθαριότητα και ευπρεπή διατήρηση των αυλών των εκκλησιών και των χώρων νεκροταφείων του
δήµου καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας.
• Την ευπρεπή διατήρηση των οδών, των πλατειών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων (εκτός της
ακτής) µέσω εργασιών καθαριότητας και αποµάκρυνσης διαφόρων αντικειµένων απορριµµάτων καθ’
υπόδειξη της υπηρεσίας.
• Καθαριότητα συγκεκριµένων χώρων, όπως είναι οι χώροι της Λαϊκής Αγοράς, κεντρικοί δρόµοι, κλπ.,
κατά διαστήµατα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο η αρµόδια υπηρεσία του δήµου.
• Καθαρισµός διαφηµιστικών πινακίδων από στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, δέντρα, κάδους, κλπ. Η παρεχόµενη
εργασία θα είναι τακτική, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από την αρµόδια υπηρεσία.
• Καθαριότητα σε έκτακτες περιπτώσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και
οχηµάτων, όπως από λάδια, πετρέλαια κλπ. Η παρεχόµενη εργασία θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της
αρµόδιας υπηρεσίας,
• Καθαρισµός δασυλλίων, αποµάκρυνση απορριµµάτων και άδειασµα των καλαθιών απορριµµάτων µε
υπόδειξη της αρµόδιας υπηρεσίας του δήµου,
• Την αυθηµερόν αποµάκρυνση των πλαστικών σάκων απορριµµάτων από τις παραπάνω αναφερόµενες
εργασίες καθαριότητας, την µεταφορά τους και προσωρινή αποθήκευσή τους στους πλησιέστερους
δηµοτικούς κάδους απορριµµάτων.
Ο αναγκαίος εξοπλισµός

για την εργασία µε την µορφή των χειρωνακτικών εργαλείων (σκούπες,

φαράσια, φτυάρια, τσάπες, τσουγκράνες, χειραµάξια, αναλώσιµα υλικά σακούλες απορριµµάτων, κλπ.), θα
καλυφθεί από τον ανάδοχο της εργασίας χωρίς να επιβαρύνεται ο Δήµος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, ο οποίος
πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαµβάνει ένδυση, δηλαδή οµοιόµορφες, ολόσωµες, για
όλο το προσωπικό, φόρµες εντόνου χρώµατος, γιλέκο φωσφορίζον, επένδυση αδιάβροχη για τις άσχηµες
καιρικές συνθήκες, παπούτσια εργασίας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο - ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τη σύµβαση συναποτελούν τα παρακάτω ως ένα ενιαίο σύνολο:
1. Το παρόν συµφωνητικό.
2. Η διακήρυξη της δηµοπρασίας µε το σύνολο των επισυναπτόµενων σ’ αυτήν παραρτηµάτων.
3. Η σχετική µελέτη της Υπηρεσίας
4. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου.
5. Η τεχνική προσφορά του αναδόχου.
Η σειρά µε την οποία αναγράφονται τα ανωτέρω τεύχη καθορίζει και τη σειρά ισχύος των διατάξεών τους σε
περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ τους.
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ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Το συµβατικό τίµηµα της εργασίας ανέρχεται σε ………………………… χωρίς Φ.Π.Α. και σε ….......................... µε
Φ.Π.Α. (23%), βάσει της οικονοµικής προσφοράς του αναδόχου.
2. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα µε την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου από
την αρµόδια επιτροπή επίβλεψης των εργασιών. Η καταβολή θα γίνεται µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωµή του Αναδόχου, µετά την
αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων. Θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό που ορίζεται
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και κρατήσεις υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Συµβάσεων και όσων άλλων κατά νόµο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υπογραφής του
παρόντος.
3. Η αξιολόγηση της ποσότητας - ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών του αναδόχου θα γίνεται
καθηµερινά από µέλη της αρµόδιας Επιτροπής Επίβλεψης των υπηρεσιών καθαριότητας των δηµοτικών
κτιρίων και ιατρείων η οποία συγκροτήθηκε αρµοδίως. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο
ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, τότε αρνείται να υπογράψει την παραλαβή των
εργασιών, συντάσσει Πρακτικό µη παραλαβής των εργασιών που τυχόν δεν πραγµατοποιήθηκαν (αναλυτική
περιγραφή του αντικειµένου που δεν εκτελέστηκε) και παραπέµπει το θέµα στην αναθέτουσα αρχή (καθώς
και την πρότασή της για πιθανές κυρώσεις προς τον ανάδοχο). Η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει είτε να κάνει
έντονη υπόδειξη στον ανάδοχο να τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είτε οτιδήποτε άλλο κρίνει σε
πλαίσια των αρµοδιοτήτων της.
4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος συνεχίζει να µην τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης, καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής
επιστολής του. Αντισυµβατική ενδεικτικά λογίζεται η συµπεριφορά του αναδόχου εφόσον: α) Δεν
χρησιµοποιεί το αναγκαίο προσωπικό, β) Το προσωπικό του δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που η
αναθέτουσα αρχή θέτει µε τη σύµβαση, γ) Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών του κρίνεται
απαράδεκτη, δ) η ποιότητα και ποσότητα των απαραίτητων προϊόντων καθαρισµού και απολύµανσης είναι
ελλιπής κλπ.
ΑΡΘΡΟ 4ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει όλο τον αναγκαίο εξοπλισµό για την εργασία µε την µορφή των
χειρωνακτικών εργαλείων (σκούπες, φαράσια, φτυάρια, τσάπες, τσουγκράνες, χειραµάξια, αναλώσιµα υλικά
σακούλες απορριµµάτων, κλπ.), καθώς και τον αντίστοιχο εξοπλισµό, ο οποίος πέραν των παραπάνω
αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαµβάνει ένδυση, δηλαδή οµοιόµορφες, ολόσωµες, για όλο το προσωπικό,
φόρµες εντόνου χρώµατος, γιλέκο φωσφορίζον, επένδυση αδιάβροχη για τις άσχηµες καιρικές συνθήκες,
παπούτσια εργασίας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας. Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις
του σύµφωνα µε το νόµο, υποχρεούται να λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του
και σε κάθε τρίτον, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε αυτούς. Διαταγές της Υπηρεσίας για την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει να
διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.
2 Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα για τις εργασίες που
εκτελούνται. Σχετικές εντολές της Υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα
φύλαξης – προστασίας ή διατήρησης λαµβάνονται από τον εργοδότη και οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος
του αναδόχου. Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα απαιτούµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που
βρίσκονται κοντά στο έργο που εκτελείται για να αποφεύγονται οι ζηµιές σε αυτό ή αυτά, ή η διακοπή της
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λειτουργίας αυτών. Ζηµιές που προξένησε η αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν και
σε αντίθετη περίπτωση η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει τη φυσική βλάστηση (αµµόλοφοι – αµµοθίνες, δένδρα και θάµνοι)
και τις εκτάσεις που έχουν καλλιεργηθεί στην περιοχή όπου εκτελείται το έργο και ευθύνεται για κάθε κοπή
δένδρου, θάµνων, και καταστροφή φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου.
Ζηµιές που κρίθηκαν απαραίτητες για την κατασκευή του έργου αποζηµιώνονται, µετά τη σύνταξη του
σχετικού πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία, σε βάρος των πιστώσεων του έργου.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
4.

Η

εθνική

συλλογική

σύµβαση

εργασίας

στην

οποία

υπάγονται

οι

εργαζόµενοι

είναι

η

…………………………………………………………………………………….. των ετών …………………………., µε την οποία καθορίζονται οι
όροι αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, όπως
αυτή προσαρµόστηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των κείµενων διατάξεων.
6. Το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων
ανέρχεται στο ποσό των ---.---,--- €.
7. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, όπως αυτά νοµίµως προκύπτουν από το είδος
της σύµβασής τους µε τον ανάδοχο, µε βάση τα προϋπολογισµένα ποσά ανέρχεται σε -.---,-- €.
8. Ο ανάδοχος συµφωνεί και συναποδέχεται να απασχολεί α) ………..………. εργαζόµενους για …………….. ηµέρες
εβδοµαδιαίως µε ……………ωρη απασχόληση ανά ηµέρα, για καθαρισµό ……………… τ.µ. ανά άτοµο ανά ηµέρα.
9. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της Παροχής Υπηρεσίας σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της
Αναθέτουσας Αρχής.
10. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζηµία ή βλάβη που θα
προκληθεί από εργατικό ή µη ατύχηµα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συµβατικού
έργου.

ΑΡΘΡΟ 6ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε στο ΔΗΜΟ εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου, που παρέχεται µε την
αριθ. ……………………..…………………. Εγγυητική επιστολή της …………………………. Τράπεζας …………………………………
ποσού ………………………………………………ευρώ (€ --.---,--), που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού συµβατικού
τιµήµατος, χωρίς τον Φ.Π.Α. (Ν. 4281/2014).
2. Η εγγύηση που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καµία
διάκριση την πιστή εφαρµογή από µέρους του ΑΝΑΔΟΧΟΥ όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε
απαίτηση του ΔΗΜΟΥ κατά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που προκύπτει από την εκτέλεση της σύµβασης αυτής.
3. Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προµήθειας µετά την
οριστική βεβαίωση καλής εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους
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ΑΡΘΡΟ 7ο - ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε τις όλες νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και µε
τις δαπάνες δηµοσίευσης (της αρχικής, καθώς και τυχόν επαναληπτικών) της διακήρυξης.
Οι λογαριασµοί συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ 28/80.
Σε κάθε λογαριασµό η ανάδοχος καταβάλει τις νόµιµες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον εργοδότη, προκαταβολή δεν καταβάλλεται όπως ορίζεται στο άρθρο 61 του
Π.Δ.28/80.
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι θα καταβάλει τους προβλεπόµενους από τους νόµους φόρους,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα που γίνεται ο διαγωνισµός.
Επίσης είναι υποχρεωµένος να πληρώνει το προσωπικό του σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από το
αρµόδιοΥπουργείο και την κείµενη νοµοθεσία, δηλαδή των δώρων Χριστουγέννων, του επιδόµατος αδείας
και των ηµεροµισθίων για τις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας.
Εάν κατά την ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
αυτά που υπήρχαν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτει από τους λογαριασµούς του
αναδόχου, και εφόσον αποφασισθεί από τους αρµόδιους Υπουργούς.

ΑΡΘΡΟ 8ο - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η σύµβαση διέπεται από:
1.

Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995) «Προµήθειες του Δηµοσίου Τοµέα και

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».
2.

Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
3.

Τις διατάξεις του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 άρθρο 11 και το Ν.

2414/1996 άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ΠΔ 82/1996 ¨Ονοµαστικοποίηση των µετοχών
ελληνικών ανωνύµων εταιριών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του Δηµοσίου
ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου τοµέα’’, όπως αυτές τροποποιηθήκαν και ισχύουν του άρθρου 8
του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005.
4.

Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995) «Περί Δηµόσιου Λογιστικού,

ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3871/17-8-2010
(ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010) «Δηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» και ισχύει.
5.

Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων

συµβάσεων µε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/2005 τεύχος Α').
6.

Τις διατάξεις του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329Α/24-12-2002) «Σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης και

Ελέγχου των Καταστηµάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και

Κοινοτήτων».
8.

Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των

φορέων του Δηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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10.

Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15-7-2010) Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα

και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις. όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το Ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88/18-4-2013), άρθρο 22 «Αντιµετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην
αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».
11.

Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α΄) «περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη

δηµοσίων συµβάσεων», ο οποίος κατάργησε τον Ν. 2522/1997 (που ίσχυε για τις δηµόσιες συµβάσεις του
πεδίου εφαρµογής του πδ 60/2007), όπως ισχύει.
12.

Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011(Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής

Δηµοσίων

Συµβάσεων

και

Κεντρικού

Ηλεκτρονικού

Μητρώου

Δηµοσίων

Συµβάσεων

–

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/11-04-2012.
13.

Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών

Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (Φ.Ε.Κ. 85 τ.Α΄/07-04-2014).
14.

Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και Ανάπτυξης της

Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
15.

Την υπ’ αριθ. ……../2015 διακήρυξη του Δηµάρχου Κοµοτηνής για την ανάθεση εργασιών

καθαριότητας δηµοτικών κτιρίων και δηµοτικών ιατρείων για 1 έτος.
16.

Την υπ’ αριθ. ……./2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν το πρακτικά

της αρµόδιας επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού και την κατακύρωση της εργασίας στον ανώτερο
ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόµους, τους σχετικούς µε την εργασία
(εργατική νοµοθεσία-Ε.Σ.Σ.Ε) και τις διατάξεις για αµοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών,
αποζηµιώσεων, να ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, που
προκύπτει από αυτές. Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δηµοσίου για τις συµβατικές του
υποχρεώσεις. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η
σύµβαση (µε τον ανάδοχο) µε κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης .
Ο Ανάδοχος της προµήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια.
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα, τα οποία αφού διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν
και υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, κάθε ένας έλαβε από ένα αντίτυπο και τα υπόλοιπα παρέµειναν
στην Υπηρεσία.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Δήµο Κοµοτηνής

Για τον Ανάδοχο

Ο Δήµαρχος

Γεώργιος Πετρίδης
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