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Αρ. ∆ιακήρυξης : 13203/28-04-2015
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήµαρχος Κοµοτηνής διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
«προµήθεια και µεταφορά ασφαλτοµίγµατος ψυχρής ασφάλτου για την επούλωση φθορών» και µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.

Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
Η συνολική δαπάνη ποσού 14.999,85 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την εν λόγω
προµήθεια έχει προϋπολογισθεί και εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Κοµοτηνής
και βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 30.6662.02 µε ποσό 15.000,00€ για το οικονοµικό Έτος 2015 και αναλύεται
σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της υπ. αριθ. 36/2015
µελέτης της ∆/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κοµοτηνής.

Συμβατικά Στοιχεία
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι:
- Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού.
- Η Τεχνική Περιγραφή & Οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
- Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.
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Άρθρο 1 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αριθ. 11389/1993, «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης») (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993).
2. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/1995) «προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
3. Τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009 σχετικά µε την πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.
7. Την

Π1/7446/147-01-02 του Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Βιοµηχανίας, Γ.Γ. Εµπορίου, Δ/νση

Πολιτικής Προµηθειών, Τµήµα Προγραµµατισµού & Στοιχείων.
8. 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.
9. 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».
10. 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 Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
11. Την αριθ. 342/2014 (ΑΔΑ: ΒΝΔΗΩΛΟ-ΥΣΓ) απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου για την
Έγκριση εκτέλεσης της εν λόγω προµήθειας του Δήµου για το έτος 2015.
12. Την αριθ. 36/2015 (ΑΔΑΜ: 15REQ002701599 2015-04-09) µελέτη της Δ/νσης Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήµου Κοµοτηνής.
13. Την αριθ. 51/2015 (ΑΔΑ: ΩΨ8ΒΩΛΟ-ΗΝ4) απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την
έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης (Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 192/19-022015).
14. Την αριθ. 94/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την κατάρτιση και έγκριση των
όρων της διακήρυξης του διαγωνισµού και των τεχνικών προδιαγραφών µε τη διαδικασία του
πρόχειρου διαγωνισµού.
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Άρθρο 2 - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ηµέρες προσµετρούµενες από την
τελευταία ηµέρα κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
µικρότερο των ενενήντα (90) ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μέσα σε αυτό το χρονικό
διάστηµα, ρητά τονίζεται ότι καµία µεταβολή των προσφερόµενων τιµών δεν θα δεχθεί η Υπηρεσία.
Για την ανωτέρω προµήθεια 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.
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δηµόσιο.
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω
κυρώσεις.

Άρθρο 3 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν σχετικά µε τη δηµοπρασία και τον τρόπο
κτήσης των εντύπων, όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του τµήµατος προµηθειών
του Δήµου Κοµοτηνής, οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή στο τηλέφωνο 2531352448-498.

Άρθρο 4 - ΓΛΩΣΣΑ
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε
αυτόν συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά για συµµετέχουσες
αλλοδαπές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές της χώρας
εγκατάστασης και να έχουν επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά.
Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά κατατίθενται πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα. Η
επιτροπή

διενέργειας µπορεί

να

ζητεί

εκ

των

υστέρων

την

προσκόµιση πρωτότυπων

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού υπό τη µορφή
φωτοαντίγραφου.
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).
~4~

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.
Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν
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 Δ/νσης Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης
και Διαδικασιών του ΥΔΙΜΗΔ (ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014) ότι 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.

Άρθρο 5 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα υλικά άµεσα ή µέσα σε ένα 24 ώρο
από την παραγγελία. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τµηµατικά και σύµφωνα µε τις παραγγελίες
των Υπηρεσιών.

Άρθρο 6 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί στο Δηµοτικό Κατάστηµα ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού στις 05 / 05 / 2015 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών).

Άρθρο 7 - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. Η προθεσµία για την παραλαβή από την υπηρεσία των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδροµικά, λήγει την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και
ώρα 13:00 µ.µ. Οι προσφορές πρέπει να αποστέλλονται στον Δήµο Κοµοτηνής, οδός Πλ. Γ.
Βιζυηνού 1 - Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 στο τµήµα πρωτοκόλλου.
Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται επίσης απευθείας µε φυσική παρουσία στο τµήµα
πρωτοκόλλου του Δήµου µέχρι και την ώρα που ορίζεται ανωτέρω κατά την ηµέρα του διαγωνισµού.

~5~

2. Οι προσφορές θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να υποβάλλονται µέσα σε (σφραγισµένο)
κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα:
i)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ

ΔΗΜΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015.
i) Τον Αριθµό της διακήρυξης.
ii) Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού (ήτοι ηµ/νια λήξης αποδοχής προσφορών).
iii) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται. Όλα
τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να συνοδεύονται από τα
αντίγραφά τους.

Θα υποβληθεί ένας κυρίως φάκελος, ο οποίος θα περιέχει εσωτερικά τρεις επιπλέον φακέλους
ως εξής:
1ος Εσωτερικός Φάκελος µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής,
2ος Εσωτερικός Φάκελος µε την τεχνική προσφορά και
3ος Εσωτερικός Φάκελος την οικονοµική προσφορά.

3. Στον κάθε εσωτερικό φάκελο που θα υποβληθεί, πρέπει να αναγράφονται στον φάκελο
ευκρινώς επί ποινή αποκλεισµού:
3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
3.2. Ο πλήρης τίτλος της προµήθειας.
3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3.5. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
3.6 Τι περιέχει ο φάκελος (Δικαιολογητικά Συµµετοχής ή τεχνική προσφορά ή οικονοµική
προσφορά αντίστοιχα).

4. Στον φάκελο µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής µε την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να προσκοµιστούν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή
φωτοαντίγραφα) και η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα
υποβάλλονται εις διπλούν µαζί µε τα φωτοαντίγραφά τους.

4.1. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (τεχνική περιγραφή προσφερόµενων ειδών, τεχνικά
φυλλάδια, τεχνική έκθεση και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αφορούν την τεχνική προσφορά)
τοποθετούνται σε χωριστό εσωτερικό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Θα πρέπει να υποβληθούν εντός του φακέλου της τεχνικής
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προσφοράς επί ποινή αποκλεισµού και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της
παρούσας διακήρυξης.
4.2. Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη ή χειρόγραφη µε αντίγραφο.
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικώς η προσφερόµενη τιµή προ Φ.Π.Α. ανά
µονάδα αριθµητικώς, και η συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. αριθµητικώς.

5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει
τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και
σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά τη κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της διακήρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα
οποία δεν αποδέχεται.
Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα
τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο.
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και
σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Οι ανώνυµες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από µέλος του Δ.Σ. που θα παραστεί
αυτοπροσώπως ή από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, προσκοµίζοντας σχετικό πρακτικό του Δ.Σ.
περί συµµετοχής της στο διαγωνισµό και ορισµού εκπροσώπου της.
Οι υπόλοιπες εταιρείες θα εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από αυτές, ο οποίος θα προσέλθει στην Επιτροπή αυτοπροσώπως µε
ταυτότητα.
Ο Δήµος έχει το δικαίωµα να ζητήσει ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού,
δείγµατα για τα προκηρυχθέντα υλικά.

6. Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη
της προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικών της οικονοµικής προσφοράς στον
φάκελο µε τα Δικαιολογητικά Συµµετοχής ή στον φάκελο µε την Τεχνική Προσφορά.
Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της
προσφοράς η εκ παραδροµής υποβολή δικαιολογητικού συµµετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής
προσφοράς στον φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς.
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Άρθρο 8 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόµενος είναι πλήρως ενήµερος της
διακήρυξης αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς
από το διαγωνιζόµενο αποτελεί τεκµήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προµήθειας ως και τα συµβατικά στοιχεία της
αντίστοιχης µελέτης.

Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, οφείλουν να
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τα κάτωθι δικαιολογητικά συµµετοχής:

α. Οι Έλληνες πολίτες:
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσού ίσο µε 240,00 € στρογγυλοποιηµένο (άρθρο 157 του
Ν. 4281/2014) και να περιλαµβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας διακήρυξης, και να
συντάσσεται, επί ποινή αποκλεισµού, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος «Υπόδειγµα
Εγγυητικής Επιστολής».

Πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, δηλ. να έχει ισχύ για τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών.

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
Υπόχρεοι στην προσκόµιση πιστοποιητικού ποινικού µητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος και Δ/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,
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες
πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

~8~

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:
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. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.

5. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (σε ταµεία κύριας
ασφαλίσεως).
Διευκρινίζεται

ότι

το

πιστοποιητικό

ασφαλιστικής

ενηµερότητας

αφορά

όλους

τους

απασχολούµενους στην επιχείρηση µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συµµετέχοντος και όχι µόνο τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α. Στην περίπτωση ατοµικών
επιχειρήσεων αφορά όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες, στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
αφορά τους εταίρους και όταν πρόκειται για Α.Ε. αφορά τα µέλη του Δ.Σ.

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 την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

7. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α'179/06.08.2001) - «Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής - Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.-.Σ.Α.Π.)», όλοι οι
παραγωγοί και εισαγωγείς συσκευασµένων προϊόντων τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά
είναι υποχρεωµένοι να συµµετέχουν στο 'Σύστηµα Ατοµικής ή Συλλογικής Εναλλακτικής ~9~

Διαχείρισης Συσκευασιών. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωµένο
φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συµµετοχής του προσφέροντος στο Σύστηµα.

8. Πιστοποιητικό Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.

9. Υπεύθυνη δήλωση (αρ. 8 του Ν. 1599/85) όπου θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση και
αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης και της σχετικής µελέτης. Επίσης να δηλώνεται ότι ο
χρόνος προσφοράς είναι ίσος µε ενενήντα (90) ηµέρες.

10. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι: Το προς παράδοση ασφαλτόµιγµα θα εφαρµόζεται
εν ψυχρώ και θα είναι έτοιµο προς χρήση χωρίς να απαιτείται καµία ιδιαίτερη προετοιµασία της
κατεστραµµένης επιφάνειας. Δεν χρειάζεται ανάδευση ή ανάµειξη µε άλλη συγκολλητική ουσία, είναι
ακίνδυνο στη χρήση, έχει ταχύτατη εφαρµογή χωρίς ειδικό εξοπλισµό και η απόδοση του στην
κυκλοφορία είναι άµεση. Δεν επηρεάζεται από ακραίες θερµοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή,
καύσωνα και παραµένει ελαστικό για µακρό χρονικό διάστηµα µετά τη χρήση του, χωρίς να
δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στην κυκλοφορία. Δεν παρουσιάζει ρωγµές λόγω θερµοκρασιακών
συστολών - διαστολών και δεν αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς.
Υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του υπολειπόµενου υλικού µετά το άνοιγµα της
συσκευασίας σε χρονικό διάστηµα τουλάχιστον µίας εβδοµάδας. Έχει διάρκεια αποθήκευσης (χωρίς
να χάνει τις ιδιότητες του) εικοσιτέσσερις (24) µήνες, χωρίς περιορισµούς ως προς το χώρο
αποθήκευσης (στεγασµένος, κλειστός κ.λ.π.). Δεν παρουσιάζει καµιά τοξικότητα.
Όλα τα παραπάνω θα δηλώνονται σε ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση τόσο του κατασκευαστή
όσο και του προµηθευτή.

11. Προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρίας, και τα µέλη που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν την εταιρεία µε την υπογραφή τους, πρέπει να υποβληθούν 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 του καταστατικού του
διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε).

β. Οι Αλλοδαποί:
Τα ως άνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α), αλλά µε έκδοση από τη χώρα εγκατάστασής τους. Για
τις χώρες της Ε.Ε. ισχύει το άρθρο 7 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ.
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
Τα ως άνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του
ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. Για το ποινικό µητρώο οι υπόχρεοι ορίζονται ανωτέρω.
δ. Οι Συνεταιρισµοί :
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1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α).
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην
ένωση.
Όσον αφορά τις Α.Ε. ή τους συνεταιρισµούς, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την
προσφορά για λογαριασµό τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του
Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ή του Συνεταιρισµού, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτήςαυτού, στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας ή του
συνεταιρισµού, για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.,
εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί - στην ίδια δηµοπρασία - περισσότερες από µία
εταιρείες, ή ενώσεις προµηθευτών, ούτε να συµµετέχει για τον εαυτό του και συγχρόνως να
εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισµό ή και ένωση προµηθευτών. Στην
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος αποσύρει όλες τις
προσφορές εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση
του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση,
αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του
δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συµβολαιογράφο.
Για τις αλλοδαπές εταιρίες οι δηλώσεις του αρ.8 του Ν. 1599/1986 που αναφέρονται
παραπάνω, µπορούν να αντικατασταθούν µε αντίστοιχη της χώρας που έχουν την έδρα τους.
Οι δηλώσεις αυτές θα γίνουν σε πρωτότυπο έγγραφο στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 9 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η παρούσα προµήθεια αφορά στην προµήθεια και µεταφορά ασφαλτοµίγµατος ψυχρής
ασφάλτου για την επούλωση φθορών οδοστρωµάτων εντός του -. Κοµοτηνής. Στην τιµή
περιλαµβάνεται η αξία των υλικών, η δαπάνη φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς τους από
οποιαδήποτε απόσταση στις αποθήκες του Δήµου, η σταλία των αυτοκινήτων και ο χρόνος
φορτοεκφόρτωσης. Η µεταφορά θα γίνει µε αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή.
Εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να τοποθετηθούν, επί ποινή
αποκλεισµού, εις διπλούν:
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α) Αποτελέσµατα ανάλυσης του προσφερόµενου ψυχρού ασφαλτοµίγµατος, από αναγνωρισµένο από
την Πολιτεία εργαστήριο, από την οποία να προκύπτει ότι τόσο τα αδρανή όσο και το ασφαλτικό
συνδετικό υλικό είναι σύµφωνα µε τους Ελληνικούς ή τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς.
β) Αποδεικτικά για τη µη τοξικότητα και επικινδυνότητα του υλικού.
γ) Τεχνική Έκθεση που θα περιλαµβάνει (ι) λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου εφαρµογής του
προσφερόµενου υλικού, και (ιι) έντυπα, σχέδια, κατάλογοι κ.λ.π. στα οποία θα φαίνονται οι τεχνικές
προδιαγραφές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάθε λεπτοµέρεια, για τον πλήρη και σαφή καθορισµό
του προσφερόµενου υλικού.
δ) Πληροφοριακό Δελτίο Ασφάλειας Υλικού (σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EEC).

Άρθρο 10 – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών, η Επιτροπή που συνεδριάζει δηµόσια
προβαίνει στο άνοιγµα των κατατεθέντων φακέλων κατά σειρά που επιδόθηκαν και καταχωρεί στα
πρακτικά τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό που βρέθηκαν στον κάθε φάκελο
περιληπτικά, αλλά µε σαφήνεια. Το κάθε δικαιολογητικό (το πρωτότυπο) µονογράφεται από τα µέλη
της Επιτροπής. Οι εσωτερικοί φάκελοι που περιέχουν την οικονοµική και τεχνική προσφορά δεν
ανοίγονται, αλλά σηµειώνονται σε αυτούς ο αύξων αριθµός του αντίστοιχου εξωτερικού φακέλου
και µονογράφονται από τα µέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι της τεχνικής
προσφοράς, ελέγχεται η πληρότητά τους και καταγράφονται σε πρακτικό της επιτροπής. Το
πρακτικό

αξιολόγησης

των

δικαιολογητικών

συµµετοχής

και

των

τεχνικών

προσφορών

κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε e-mail ή fax µε σχετικό αποδεικτικό. Στους αποκλεισθέντες
σε αυτή τη φάση προµηθευτές επιστρέφεται ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς σφραγισµένος
όπως κατατέθηκε.

2. Στη συνέχεια η Επιτροπή συνεδριάζει δηµόσια και ανοίγει τους φακέλους των οικονοµικών
προσφορών και ανακοινώνει το περιεχόµενο αυτών. Οικονοµικές Προσφορές που δεν είναι
συνταγµένες σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη ή δεν είναι υπογεγραµµένες και δεν φέρουν
την σφραγίδα του προσφέροντα αποκλείονται από το διαγωνισµό.

Άρθρο 11 - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Για την τελική επιλογή του προµηθευτή θα ληφθούν υπόψη:
1. η συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης,
2. ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,
3. η τιµή της προσφοράς σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς
και την τρέχουσα τιµή της αγοράς. Επίσης, θα εξεταστεί η φερεγγυότητα των προµηθευτών, η
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επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.
Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι ότι όλα τα προσφερόµενα υλικά καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο διαγωνισµό. Αυτήν την συµφωνία την αποφασίζει η Επιτροπή
του Διαγωνισµού. Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη
και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή.

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή για ένα προϊόν ή οµάδα
προϊόντος, αφού αυτά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Στην
περίπτωση ισότιµων προσφορών

για ένα προϊόν,

διενεργείται από την

επιτροπή του

διαγωνισµού κλήρωση µε διαφανείς όρους που αυτή θα καθορίσει σε συµφωνία µε τους
συµµετέχοντες.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει
σχετικά ως το αρµόδιο όργανο, προτείνει για:
α. Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο
προµηθευτής-προµηθευτές,
β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών,
γ. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την
επιλογή του προµηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση.
Η τελική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή.
Η διενέργεια του Διαγωνισµού δεν κατατείνει υποχρεωτικά στην σύναψη Συµβάσεως. H
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου δικαιούται, αζηµίως και εφόσον αιτιολογηµένα κρίνει σκόπιµο, να
µην ολοκληρώσει την προβλεπόµενη διαδικασία, να διακόψει, να ακυρώσει ή να κηρύξει άγονο για
τον Δήµο τον Διαγωνισµό στο σύνολό του και να µην προχωρήσει στην ανακήρυξη Αναδόχου/ων και
στην σύναψη Σύµβασης.
Η συµµετοχή στον Διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του ενδιαφεροµένου, ο οποίος εξ’ αυτού
και µόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή του στο Διαγωνισµό και σε
κάθε µέρος της διαδικασίας αυτού συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ µέρους του υποψηφίου Αναδόχου
των όρων διενέργειας και των τευχών του Διαγωνισµού στο σύνολό τους. Οι υποψήφιοι δεν
δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων
που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων Προσφοράς, κλπ.
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Άρθρο 12 - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες
προσφορές µέσα στην προθεσµία και µε τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της διακήρυξης, επιφέρει ποινή αποκλεισµού της
αντίστοιχης προσφοράς.

1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν την τιµή του προσφερόµενου υλικού χωρίς Φ.Π.Α., καθώς
επίσης και η συνολική δαπάνη µε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που προσαρτάται στη
διακήρυξη.
2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. Προσφορά σε άλλα νοµίσµατα ή µε ρήτρα, θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια η τιµή µονάδος ή δεν δίδεται ενιαία ή κατά είδος τιµή,
για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προσφερόµενου προϊόντος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε
απόφαση του Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν
σταθερές και αµετάβλητες.

Άρθρο 13 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν και κατά της
νοµιµότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή, άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια για τη διενέργεια διαγωνισµού Υπηρεσία ως
εξής:
2.1 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της Διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών.
2.2 Κατά της νοµιµότητας διενέργειας και της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν, κατά τη
διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η προσφυγή κατά της
συµµετοχής προµηθευτών σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται.
• Στην περίπτωση 2.2 δικαίωµα υποβολής προσφυγής έχουν µόνο οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.
• Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, δεν
γίνονται δεκτές.
• Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην αρµόδια επιτροπή σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 14 – ΣΥΜΒΑΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύµβαση
που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µέσα στις επόµενες 10 ηµερολογιακές
ηµέρες από την ανακοίνωση-ενηµέρωση του µειοδότη και θα λήγει στις 31/12/2015. Η σύµβαση
καταρτίζεται βάση των όσων προβλέπονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους
φόρους, τέλη, δασµούς και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο Δήµος Κοµοτηνής δια των αρµοδίων υπηρεσιών
αναλαµβάνει την υποχρέωση να υποστηρίξει τον ανάδοχο δια µέσω των δυνατοτήτων του.

Άρθρο 15 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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 Δηµοσίων 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.Δ.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων 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 Δηµοσίου γίνονται δεκτοί
στην ονοµαστική τους αξία ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
2. Δεν 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 να είναι συµπληρωµένες, επί ποινή αποκλεισµού,
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.
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.
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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.
Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι
αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

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.

Άρθρο 16 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Η παραλαβή όλης της ποσότητας της προµήθειας θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή
τµηµατικά µέχρι και τις 31/12/2015, µετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο σύµφωνα, µε τα
δεδοµένα της προσφοράς του προµηθευτή και των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί στο
διαγωνισµό (άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ), και αναλόγως των αναγκών των αρµόδιων Υπηρεσιών του
Δήµου Κοµοτηνής.
Μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή
παρατηρήσεις ή ενστάσεις, θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατετέθη
κατά την υπογραφή του συµφωνητικού, σε αντικατάσταση της εγγυητικής συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
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Άρθρο 17 - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΕΚΠΤΩΣΗ
Στην περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης όλης της προµήθειας ή τµήµατος αυτής για
χρονικό διάστηµα έως τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, θα επιβάλλεται στον προµηθευτή
ποινική ρήτρα ίση µε το πέντε τοις χιλίοις (5ο/οο) για κάθε ηµέρα επί της συνολικής αξίας των
εκπροθέσµως παραδοθέντων ειδών. Μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ηµερών θα ακολουθήσει
η διαδικασία της έκπτωσης, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 18 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
Η

διακήρυξη

θα

αναρτηθεί

στην

επίσηµη

ιστοσελίδα

του

Δήµου

Κοµοτηνής

http://www.komotini.gr.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου Κοµοτηνής
και θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις :
Α) Σε µία (1) τοπική ηµερήσια εφηµερίδα και
Β) Στη διαύγεια,
Γ) Θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήµου Κοµοτηνής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης
και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον/τους
ανάδοχο/ους της προµήθειας αναλογικά.
Επίσης, και όλες οι νόµιµες κρατήσεις θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 5 παρ.2 του
ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 6 του Ν.3548/2007).

Άρθρο 19 – ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό
έγγραφο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία µετά την ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από το τµήµα προµηθειών του Δήµου Κοµοτηνής (Πληρ.: Ιωάννης
Γκουρτσιλίδης, τηλ. 25313 52448 & 498).
Για οποιοδήποτε άλλο θέµα, το οποίο δεν ρυθµίζεται ρητά από τους όρους της διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. 11389/1993 (Φ.Ε.Κ. 185/23-3-1993, τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/1-2-1995, τ. Α΄) «Προµήθειες του
δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 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 «Προµήθεια
Ασφαλτοµίγµατος Ψυχρής Ασφάλτου για Επούλωση Φθορών» 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 ένα
(1) µήνα 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 προµήθεια
«Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος Ψυχρής Ασφάλτου για Επούλωση Φθορών» 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 B΄: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«Προµήθεια Ασφαλτοµίγµατος Ψυχρής Ασφάλτου για Επούλωση Φθορών»
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης .................................................................................................................. ,
µε έδρα ............................................. , οδός .......................................... , αριθµός ............. ,
τηλέφωνο ..............................., fax.......................

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Προµήθεια και
µεταφορά
ασφαλτοµίγµατος
ψυχρής
ασφάλτου

Κιλά

48.780

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ (€)

Σύνολο
Φ.Π.Α. 23%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

~20~

