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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 66η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 12-12-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 566/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1)
ΠΟΥΛΜΑΝ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 12 του μηνό̋ Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
66007/8-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (αντιπρόεδρο̋-τακτικό μέλο̋) 3) Άννα
Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 4)Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ και
4)Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋ Χρήστο̋, κήρυξε την έναρξη
τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 1ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 65882/8-122017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε να εγκρίνετε τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋, του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και την διάθεση τη̋
σχετική̋ πίστωση̋ για την διενέργεια ανοικτού διεθνού̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σκοπό την προμήθεια δύο
(2) καινούργιων αστικών λεωφορείων και ενό̋ (1) πούλμαν, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3463/06 και του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ θα γίνουν σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3463/2006
(Κώδικα̋ Δήμων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016 με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό
με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τη̋
διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr
Η δαπάνη τη̋ προμήθεια̋ έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 479.991,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτου̋ 2017, βαρύνοντα̋ τι̋ εγγεγραμμένε̋ πιστώσει̋, ω̋
ακολούθω̋:
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

15.7132.0001

Προμήθεια πούλμαν για τι̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου

119.994,80 €

70.7132.0001

Προμήθεια δύο (2) αστικών λεωφορείων για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δημοτική̋
Συγκοινωνία̋

359.996,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

479.991,60 €
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1.
2.
3.
4.

Τo προαναφερθέν έγγραφο
Τι̋ διατάξει̋ του Ν. 3463/2006
Το Ν. 3852/2010
Το Ν. 4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε το
ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντο̋ του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίο̋ ψήφισε ΛΕΥΚΟ)
Εγκρίνει τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ μελέτη̋, του̋ όρου̋ τη̋ διακήρυξη̋ και την διάθεση τη̋ σχετική̋ πίστωση̋
για την διενέργεια ανοικτού διεθνού̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σκοπό την προμήθεια δύο (2) καινούργιων
αστικών λεωφορείων και ενό̋ (1) πούλμαν.
Η δαπάνη τη̋ προμήθεια̋ έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 479.991,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτου̋ 2017, βαρύνοντα̋ τι̋ εγγεγραμμένε̋ πιστώσει̋, ω̋
ακολούθω̋:
ΚΩΔΙΚΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

15.7132.0001

Προμήθεια πούλμαν για τι̋ υπηρεσίε̋ του Δήμου

119.994,80 €

70.7132.0001

Προμήθεια δύο (2) αστικών λεωφορείων για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δημοτική̋
Συγκοινωνία̋

359.996,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

479.991,60 €

Και συντάσσει τη σχετική διακήρυξη ω̋ εξή̋:
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 479.991,60 € (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)
CPV : 34121000-1, 34121500-6
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1
Στοιχεία Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικό̋ Κωδικό̋
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιο̋ για πληροφορίε̋
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
18756
213-2074755
210-4633375
ptzoulias@keratsini.gr
Παναγιώτη̋ Τζούλια̋ – Κιοσόγλου Βικτωρία
www.keratsini-drapetsona.gr

Είδο̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι OTA και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
Στοιχεία Επικοινωνία̋
α)
Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & τη̋ ιστοσελίδα̋
του Δήμου: www.keratsini-drapetsona.gr
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β)
γ)

Οι προσφορέ̋ πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίε̋ είναι διαθέσιμε̋ από: την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2
Στοιχεία Διαδικασία̋-Χρηματοδότηση
Είδο̋ διαδικασία̋
Ο διαγωνισμό̋ θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση τη̋ σύμβαση̋
Φορέα̋ χρηματοδότηση̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ είναι ο Δήμο̋ Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋. Η δαπάνη για την
σύμβαση βαρύνει τι̋ με Κ.Α.Ε : 70.7132.0001 & 15.7132.0001 σχετικέ̋ πιστώσει̋ του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτου̋ 2017 του Φορέα.
1.3
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋
Αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋ είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΝΟΣ
(1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ»
Τα προ̋ προμήθεια είδη κατατάσσονται στου̋ ακόλουθου̋ κωδικού̋ του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 34121000-1, 34121500-6
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι δύο (2) τμήματα.
Τμήμα Α΄: Καινούργια Αστικά Λεωφορεία (Τεμάχια 2) , εκτιμώμενη̋ αξία̋ 290.320,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Τμήμα Β΄: Καινούργιο Πούλμαν (Τεμάχιο 1), εκτιμώμενη̋ αξία̋ 96.770,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό
προμήθεια ειδών, ω̋ αυτά προσδιορίζονται στην 14/2017 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητα̋ &
Ανακύκλωση̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματο̋.
Η εκτιμώμενη αξία τη̋ σύμβαση̋ ανέρχεται στο ποσό των 479.991,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμό̋ χωρί̋ ΦΠΑ: 387.090,00 €, ΦΠΑ : 92.901,60 €).
Η διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ ορίζεται σε πέντε (5) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋ δίδεται στην υπ΄ αριθ. 14/2017
μελέτη που συνέταξε η Δ/νση Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά̋, βάση τη̋
βέλτιστη̋ σχέση̋ ποιότητα̋ – τιμή̋, για κάθε τμήμα χωριστά.
1.4
Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋ κατ΄ εξουσιοδότηση αυτή̋
εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν και ιδίω̋:
· του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
· του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»,
· του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» και
ειδικότερα τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1,
· τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋ »,
· του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
· του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋”,
· του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋»,
· του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋»,
· του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋” και ιδίω̋ των άρθρων
7 και 13 έω̋ 15,
· το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”
· τη̋ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχο̋ Β') Απόφαση̋ του Υπ. Οικονομία̋ & Ανάπτυξη̋
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋»
· τη̋ με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχο̋ Β') Απόφαση̋ του Υπ. Οικονομία̋ & Ανάπτυξη̋
«Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουρνία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
· των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
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αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη τη̋ παρούσα̋, καθώ̋ και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
· την υπ’ αριθ. 433/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια τη̋ εν λόγω
προμήθεια̋,
· Την με αριθ. πρωτ. 81283/29191/11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή τη̋ Αποκεντρωμένη̋ Διοίκηση̋ Αττική̋
για την έγκριση αγορά̋ οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο.
· το πρωτογενέ̋ αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την
εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακή̋ Ανάρτηση̋ Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ002397689
· την υπ΄ αρίθ. ………/2017 απόφαση τη̋ Ο.Ε. περί επιλογή̋ του τρόπου εκτέλεση̋, έγκριση̋ των τεχνικών
προδιαγραφών τη̋ αρ. 17/2017 μελέτη̋ τη̋ Δ/νση̋ Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋, την διάθεση πίστωση̋, την κατάρτιση των όρων διακήρυξη̋ και την επιλογή του κριτηρίου ανάθεση̋,
η οποία έλαβε Αριθμό Διαδικτυακή̋ Ανάρτηση̋ Μητρώου (ΑΔΑΜ) 17REQ…………………………
· τι̋ υπ’ αριθμ. 1015/2017, 1016/2017 αποφάσει̋ ανάληψη̋ υποχρέωση̋ με τι̋ οποίε̋ δεσμεύτηκε η πίστωση
στον προϋπολογισμό του Δήμου έτου̋ 2017.
1.5
Προθεσμία παραλαβή̋ προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr του ω̋ άνω συστήματο̋, στι̋
κάτωθι ημερομηνίε̋:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τετάρτη 27
Δεκεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου
2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα 29
Ιανουαρίου 2018 και
ώρα 11:00 π.μ.

1.6
Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋
Η προκήρυξη τη̋ παρούσα̋ απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στι̋ 20/12/2017 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋. καθώ̋ και το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ καταχωρήθηκε στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρε̋ κείμενο τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋ καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr
Προκήρυξη (περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66
του Ν. 4412/2016 και θα αναρτηθεί ω̋ εξή̋:
1.
Σε δυο οικονομικέ̋ εφημερίδε̋
2.
Σε μια εβδομαδιαία και μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Η προκήρυξη (περίληψη τη̋ παρούσα̋ Διακήρυξη̋) όπω̋ προβλέπεται στην περίπτωση 16 τη̋ παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, στη διεύθυνση (URL) :
www.keratsini-drapetsona.gr στην διαδρομή : Διαφάνεια ► Προκηρύξει̋-Διαγωνισμοί
Β.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Τα έξοδα στον Ελληνικό Τύπο τόσο τη̋ αρχική̋ όσο των τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν τον
μειοδότη-προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/09 και την εγκύκλιο 11/27754/28.6.2010.
1.7
Αρχέ̋ εφαρμοζόμενε̋ στη διαδικασία σύναψη̋
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν, τι̋
υποχρεώσει̋ του̋ που απορρέουν από τι̋ διατάξει̋ τη̋ περιβαλλοντική̋, κοινωνικοασφαλιστική̋ και εργατική̋
νομοθεσία̋, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο, συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋
διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίε̋ απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που
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ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ ανάθεση̋, αλλά και
κατά το στάδιο εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ω̋ τέτοιε̋.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1
Γενικέ̋ Πληροφορίε̋
2.1.1 Έγγραφα τη̋ σύμβαση̋
Τα έγγραφα τη̋ παρούσα̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ είναι τα ακόλουθα:
· η παρούσα Διακήρυξη ΑΔΑΜ: …………………….. και η υπ΄ αριθ. 14 /2017 Μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋
Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρο̋ αυτή̋
· η με αρ. ………………….. Προκήρυξη τη̋ Σύμβαση̋, όπω̋ αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα τη̋
Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋
· το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ [ΕΕΕΣ]
· οι συμπληρωματικέ̋ πληροφορίε̋ που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο τη̋ διαδικασία̋, ιδίω̋ σχετικά με τι̋
προδιαγραφέ̋ και τα σχετικά δικαιολογητικά
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα τη̋ Σύμβαση̋
Όλε̋ οι επικοινωνίε̋ σε σχέση με τα βασικά στοιχεία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋ και όλε̋ οι
ανταλλαγέ̋ πληροφοριών, ιδίω̋ η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού
Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr
του ω̋ άνω συστήματο̋.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχή̋ διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρε̋ πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω τη̋ Διαδικτυακή̋ πύλη̋ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχή̋ συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένου̋ στο σύστημα οικονομικού̋ φορεί̋, δηλαδή από
εκείνου̋ που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που του̋ έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβαση̋)
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχή̋ διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβή̋ των προσφορών, ούτω̋ ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στι̋ ακόλουθε̋ περιπτώσει̋:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετε̋ πληροφορίε̋, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν
έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρε̋ πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ υφίστανται σημαντικέ̋ αλλαγέ̋.
Η διάρκεια τη̋ παράταση̋ θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετε̋ πληροφορίε̋ δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋ έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσει̋ ή προδικαστικέ̋ προσφυγέ̋ υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορέ̋ και τα περιλαμβανόμενα σε αυτέ̋ στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή του̋ στην
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπού̋ οικονομικού̋ φορεί̋ και που θα κατατεθούν από
του̋ προσφέροντε̋ στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω
εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό
μεταφραστή τη̋ χώρα̋ προέλευση̋, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένη̋ φωτοτυπία̋ προερχόμενη̋ είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το
αρμόδιο Προξενείο τη̋ χώρα̋ του προσφέροντο̋, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile”
σύμφωνα με την συνθήκη τη̋ Χάγη̋ τη̋ 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
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μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή του̋ στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο
κατά τι̋ διατάξει̋ τη̋ εθνική̋ νομοθεσία̋ είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο τη̋ χώρα̋ στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρί̋ να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφή̋ επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώ̋ και μεταξύ αυτή̋ και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσει̋
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη τη̋ Ένωση̋ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη τη̋ ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίση̋, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεση̋ χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια τη̋ εγγύηση̋
επιστρέφονται μετά τη λήξη του̋ στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερου̋ εκδότε̋ τη̋
παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσει̋ αυτέ̋ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοση̋, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προ̋ την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό τη̋ εγγύηση̋, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωση̋ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋),
ζ) του̋ όρου̋ ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότη̋ παραιτείται του
δικαιώματο̋ τη̋ διαιρέσεω̋ και τη̋ διζήσεω̋, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωση̋ αυτή̋, το ποσό τη̋
κατάπτωση̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλο̋ χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία τη̋ σχετική̋ διακήρυξη̋ και την
ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξη̋ ή τον χρόνο ισχύο̋ τη̋ εγγύηση̋, ι) την
ανάληψη υποχρέωση̋ από τον εκδότη τη̋ εγγύηση̋ να καταβάλει το ποσό τη̋ εγγύηση̋ ολικά ή μερικά εντό̋
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προ̋ τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση
των εγγυήσεων καλή̋ εκτέλεση̋ και προκαταβολή̋, τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋ σύμβαση̋.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με του̋ εκδότε̋ των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά του̋.
2.2
Δικαίωμα Συμμετοχή̋ - Κριτήρια Ποιοτική̋ Επιλογή̋
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχή̋
1. Δικαίωμα συμμετοχή̋ στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτο̋-μέλο̋ τη̋ Ένωση̋,
β) κράτο̋-μέλο̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτε̋ χώρε̋ που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τι̋ γενικέ̋ σημειώσει̋ του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματο̋ I τη̋ ω̋ άνω Συμφωνία̋, καθώ̋ και
δ) σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ τη̋ παρούσα̋ παραγράφου και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή
πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφορά̋.
3. Στι̋ περιπτώσει̋ υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη τη̋ ευθύνονται έναντι τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ αλληλέγγυα και ει̋ ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχή̋
2.2.2.1. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχή̋ υπέρ του συμμετέχοντο̋ για
ποσό που θα καλύπτει το 2% (δύο) τοι̋ εκατό (%) του προϋπολογισμού τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ Φ.Π.Α. ήτοι
7.741,80 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλω̋ για ποσό που
θα καλύπτει το 2% (δύο) τοι̋ εκατό (%) τη̋ προϋπολογισθείσα̋ δαπάνη̋ προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένο τμήμα
ή τμήματα ειδών τη̋ μελέτη̋ ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ
Τμήμα Α΄
Καινούργια Αστικά Λεωφορεία
Τμήμα Β΄
Καινούργιο Πούλμαν

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2%)
€

290.320,00

5.806,40

96.770,00

1.935,40

ΣΥΝΟΛΟ:

7.741,80
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Στην περίπτωση ένωση̋ οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχή̋ περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τι̋ υποχρεώσει̋ όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχή̋ πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρε̋ μετά τη λήξη του χρόνου ισχύο̋ τη̋
προσφορά̋ του άρθρου 2.4.5 τη̋ παρούσα̋, άλλω̋ η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν
τη λήξη τη̋ προσφορά̋, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη του̋, τη διάρκεια ισχύο̋ τη̋
προσφορά̋ και τη̋ εγγύηση̋ συμμετοχή̋.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋.
Η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ λοιπού̋ προσφέροντε̋ μετά:
α) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ προσφυγή̋ ή την έκδοση απόφαση̋ επί ασκηθείσα̋ προσφυγή̋
κατά τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και
β) την άπρακτη πάροδο τη̋ προθεσμία̋ άσκηση̋ ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφαση̋ επ’ αυτών
γ) Για τα προηγούμενα στάδια τη̋ κατακύρωση̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ επιστρέφεται στου̋ συμμετέχοντε̋ στην
περίπτωση απόρριψη̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανή̋ προσφυγή ή ένδικο βοήθημα
ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκηση̋ ενδικοφανού̋ προσφυγή̋ ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα
παραίτηση̋ από το δικαίωμα άσκηση̋ αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτω̋
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχή̋ καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύο̋
αυτή̋, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίε̋ που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έω̋ 2.2.8, δεν προσκομίσει
εγκαίρω̋ τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρω̋ για υπογραφή τη̋
σύμβαση̋.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικό̋
φορέα̋, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα
από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένα̋ ή περισσότεροι από του̋ ακόλουθου̋
λόγου̋:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρο̋ του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από του̋ ακόλουθου̋ λόγου̋ :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπω̋ αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ
του Συμβουλίου τη̋ 24η̋ Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο̋ (ΕΕ L 300 τη̋
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 3 τη̋ σύμβαση̋ περί τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ διαφθορά̋ στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών τη̋ Ένωση̋ (ΕΕ C 195 τη̋ 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 22α̋ Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση τη̋ δωροδοκία̋ στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 τη̋ 31.7.2003, σ. 54), καθώ̋ και όπω̋
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 τη̋ σύμβαση̋ σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 τη̋ 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικέ̋ δραστηριότητε̋, όπω̋ ορίζονται,
αντιστοίχω̋, στα άρθρα 1 και 3 τη̋ απόφαση̋-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη̋ 13η̋ Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 164 τη̋ 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξη̋ εγκλήματο̋, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 4 αυτή̋,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ ή χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋, όπω̋ αυτέ̋
ορίζονται στο άρθρο 1 τη̋ Οδηγία̋ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 26η̋
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη τη̋ χρησιμοποίηση̋ του χρηματοπιστωτικού συστήματο̋ για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋ δραστηριότητε̋ και τη χρηματοδότηση τη̋ τρομοκρατία̋ (ΕΕ L 309 τη̋
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, όπω̋ ορίζονται στο άρθρο 2 τη̋ Οδηγία̋ 2011/36/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη̋ 5η̋ Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
τη̋ εμπορία̋ ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων τη̋, καθώ̋ και για την αντικατάσταση τη̋ απόφαση̋πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τη̋ 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ αποκλείεται, επίση̋, όταν το πρόσωπο ει̋ βάρο̋ του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλο̋ του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στι̋ περιπτώσει̋ εταιρειών περιορισμένη̋ ευθύνη̋ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά του̋ διαχειριστέ̋.
Στι̋ περιπτώσει̋ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά, τον διευθύνοντα
σύμβουλο, καθώ̋ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,.
Στι̋ περιπτώσει̋ των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ περιπτώσει̋ νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στου̋
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νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ του̋.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνική̋ ασφάλιση̋ και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ, σύμφωνα με διατάξει̋ τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ του
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνική̋ ασφάλιση̋.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνα̋ πολίτη̋ ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσει̋ του που
αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋, όταν έχει εκπληρώσει τι̋ υποχρεώσει̋ του είτε καταβάλλοντα̋
του̋ φόρου̋ ή τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενο̋ σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή του̋.
2.2.3.3. Εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρο̋
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξη̋ τη̋ προθεσμία̋
υποβολή̋ προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋: αα) τρει̋ (3) πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋ τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπω̋ εκάστοτε ισχύει, ω̋ «υψηλή̋» ή «πολύ
υψηλή̋» σοβαρότητα̋, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από τρει̋ (3) διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋, ή ββ) δύο (2)
πράξει̋ επιβολή̋ προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματο̋ Επιθεώρηση̋ Εργασία̋ για παραβάσει̋
τη̋ εργατική̋ νομοθεσία̋ που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίε̋ προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντε̋ ελέγχου̋. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσει̋ πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋, προσφέρων οικονομικό̋
φορέα̋ σε οποιαδήποτε από τι̋ ακόλουθε̋ καταστάσει̋:
(α) εάν έχει αθετήσει τι̋ υποχρεώσει̋ που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανση̋ ή ειδική̋ εκκαθάριση̋ ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τι̋ επιχειρηματικέ̋ του δραστηριότητε̋ ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικέ̋ διατάξει̋ νόμου.
(γ) υπάρχουν επαρκώ̋ εύλογε̋ ενδείξει̋ που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικό̋ φορέα̋ συνήψε
συμφωνίε̋ με άλλου̋ οικονομικού̋ φορεί̋ με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουση̋ συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωση̋ του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά
την προετοιμασία τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ σύμβαση̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδου̋ απαίτηση̋ στο
πλαίσιο προηγούμενη̋ δημόσια̋ σύμβαση̋, προηγούμενη̋ σύμβαση̋ με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενη̋
σύμβαση̋ παραχώρηση̋ που είχε ω̋ αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία τη̋ προηγούμενη̋ σύμβαση̋,
αποζημιώσει̋ ή άλλε̋ παρόμοιε̋ κυρώσει̋,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχο̋ σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση τη̋ απουσία̋ των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογή̋, έχει αποκρύψει τι̋
πληροφορίε̋ αυτέ̋ ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψη̋ αποφάσεων τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, να
αποκτήσει εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψη̋ σύμβαση̋ ή να παράσχει εξ αμελεία̋ παραπλανητικέ̋ πληροφορίε̋ που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώ̋ τι̋ αποφάσει̋ που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχή̋ σε διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ δημοσίων
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια τη̋ διαδικασία̋ σύναψη̋ τη̋
παρούσα̋ σύμβαση̋, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη
διαδικασία, σε μία από τι̋ ω̋ άνω περιπτώσει̋
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ που εμπίπτει σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται στι̋
παραγράφου̋ 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 πρέπει να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικό̋ λόγο̋ αποκλεισμού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικό̋ φορέα̋ δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψη̋ σύμβαση̋. Τα μέτρα που λαμβάνονται από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τι̋ ιδιαίτερε̋ περιστάσει̋ του ποινικού αδικήματο̋ ή του παραπτώματο̋. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό τη̋ απόφαση̋ αυτή̋. Οικονομικό̋ φορέα̋ που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τι̋ κείμενε̋ διατάξει̋, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίε̋ σύναψη̋ σύμβαση̋ ή ανάθεση̋ παραχώρηση̋ δεν μπορεί να κάνει χρήση τη̋ ανωτέρω δυνατότητα̋
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση τη̋ επάρκεια̋ ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
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παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στι̋ παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικό̋ φορέα̋, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ τη̋
σύμβαση̋.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκηση̋ επαγγελματική̋ δραστηριότητα̋
Οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψη̋ τη̋ παρούσα̋ σύμβαση̋ απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τη̋ προμήθεια̋. Οι οικονομικοί
φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτο̋ εγκατάστασή̋ του̋ ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτο̋ μέλου̋ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή
σε τρίτε̋ χώρε̋ που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτε̋ χώρε̋ που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση
και έχουν συνάψει διμερεί̋ ή πολυμερεί̋ συμφωνίε̋ με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεση̋ δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, οι
οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν ισολογισμού̋ των τριών τελευταίων ετών όπου θα εμφανίζεται το
ύψο̋ του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε έτου̋, το οποίο πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο με το 30% του
προϋπολογισμού με ΦΠΑ του τμήματο̋ ή των τμημάτων που συμμετέχουν. Σε περίπτωση που ο υποψήφιο̋
Ανάδοχο̋ δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο γενικό̋
κύκλο̋ εργασιών για όσε̋ διαχειριστικέ̋ χρήσει̋ δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσο̋ ή ανώτερο̋ με το 30%
του προϋπολογισμού με ΦΠΑ του τμήματο̋ ή των τμημάτων που συμμετέχει. Σε περίπτωση μη τήρηση̋
ισολογισμών, να προσκομιστούν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων ή άλλο
αντίστοιχο δικαιολογητικό.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋, οι
οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται:
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 σύμβαση ή και περισσότερε̋,
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, συνολική̋ αξία̋ ίση̋ με το 30% του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρί̋
ΦΠΑ, του τμήματο̋ ή των τμημάτων που συμμετέχουν.
Για το σκοπό αυτό ο οικονομικό̋ φορέα̋ θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει την ανωτέρω εμπειρία και θα
προσκομισθεί στην Αναθέτουσα μετά την αποστολή τη̋ σχετική̋ πρόσκληση̋ στον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα
με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 τα εξή̋ αποδεικτικά στοιχεία :
Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, με αναφορά του
αντίστοιχου ποσού, τη̋ ημερομηνία̋ και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ και πρότυπα περιβαλλοντική̋ διαχείριση̋
Οι οικονομικοί φορεί̋ για την παρούσα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋ οφείλουν να διαθέτουν τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά διασφάλιση̋ ποιότητα̋, δηλαδή να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορεί̋ μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τη̋ οικονομική̋ και χρηματοοικονομική̋ επάρκεια̋ (τη̋
παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (τη̋ παραγράφου 2.2.6), να
στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, ασχέτω̋ τη̋ νομική̋ φύση̋ των δεσμών του̋ με αυτού̋. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, με την προσκόμιση τη̋
σχετική̋ δέσμευση̋ των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό του̋ ίδιου̋ όρου̋ οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στι̋ ικανότητε̋ των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9

Κανόνε̋ απόδειξη̋ ποιοτική̋ επιλογή̋

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προ̋ προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντε̋ οικονομικοί φορεί̋: α) δεν βρίσκονται σε μία από τι̋
καταστάσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7 τη̋ παρούση̋, προσκομίζουν κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋ του̋ ω̋ δικαιολογητικό
συμμετοχή̋, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο
Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα, το οποίο
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αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τι̋ συνέπειε̋ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του
τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματο̋ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από του̋
προσφέροντε̋ οικονομικού̋ φορεί̋ σύμφωνα με τι̋ οδηγίε̋ του Παραρτήματο̋ 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίε̋ για την
ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλέ̋ σχετικά με τη χρήση τη̋ υπηρεσία̋ eΕΕΕΣ.

Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενό̋ οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ).
Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του
κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτόν.
Ω̋ εκπρόσωπο̋ του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντο̋ άρθρου, νοείται ο νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋
αυτού, όπω̋ προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησή̋ του κατά το χρόνο υποβολή̋ τη̋
προσφορά̋ ή αίτηση̋ συμμετοχή̋ ή το αρμοδίω̋ εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίε̋ σύναψη̋ συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋.
Στην περίπτωση υποβολή̋ προσφορά̋ από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋
(ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλο̋ τη̋ ένωση̋.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχή̋ των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ του̋, όπω̋
ορίζονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.1 έω̋ 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή τη̋ προσφορά̋, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών τη̋ παρούσα̋ και κατά τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋ στι̋ περιπτώσει̋ του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ
του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικό̋ φορέα̋ ή ένωση αυτών στηρίζεται στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. τη̋ παρούσα̋, οι φορεί̋ στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται
στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τη̋ παραγράφου
2.2.3 τη̋ παρούσα̋ και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογή̋ κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικό̋ φορέα̋ υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον
ο τελευταίο̋ δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογή̋ ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο
μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τι̋ συναφεί̋ πληροφορίε̋
απευθεία̋ μέσω πρόσβαση̋ σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτο̋ - μέλο̋ τη̋ Ένωση̋, η οποία
διατίθεται δωρεάν, όπω̋ εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρηση̋, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευση̋ εγγράφων ή σύστημα προεπιλογή̋. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορεί̋ δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει
τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ω̋ άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη τη̋ μη συνδρομή̋ των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντε̋
οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπω̋ του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτου̋-μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋
καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται
αυτέ̋ οι προϋποθέσει̋. Η υποχρέωση προσκόμιση̋ του ω̋ άνω αποσπάσματο̋ αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπηση̋, λήψη̋ αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ω̋ άνω παράγραφο,
β) για τι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτου̋ - μέλου̋ ή χώρα̋.
Αν το κράτο̋-μέλο̋ ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδου̋ έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και
2.2.3.3 και στην περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ όπου είναι
εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋.
Οι αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν
εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά τη̋ παρούσα̋ παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλε̋
τι̋ περιπτώσει̋ που αναφέρονται στι̋ παραγράφου̋ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ τη̋ παραγράφου
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2.2.3.4.
Για τι̋ λοιπέ̋ περιπτώσει̋ τη̋ παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα
ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντο̋ οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδια̋
δικαστική̋ ή διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτου̋ - μέλου̋ ή τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή τη̋ χώρα̋ εγκατάστασή̋ του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρο̋ του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη τη̋ απαίτηση̋ του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητα̋ για την άσκηση επαγγελματική̋
δραστηριότητα̋) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτου̋ εγκατάσταση̋. Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγκατεστημένοι σε κράτο̋ μέλο̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματο̋
XI του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του̋ σε αυτό και
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά του̋. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στι̋ χώρε̋ όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδια̋ δικαστική̋ ή
διοικητική̋ αρχή̋, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού τη̋ χώρα̋ καταγωγή̋ ή
τη̋ χώρα̋ όπου είναι εγκατεστημένο̋ ο οικονομικό̋ φορέα̋ ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου τη̋ υπό ανάθεση σύμβαση̋.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφή̋ στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Για την απόδειξη άσκηση̋ γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματο̋, οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ απαιτούν σχετική
βεβαίωση άσκηση̋ επαγγέλματο̋, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋.
Β.3. Για την απόδειξη τη̋ οικονομική̋ και χρηματοοικονομική̋ επάρκεια̋ τη̋ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί
φορεί̋ προσκομίζουν όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη τη̋ τεχνική̋ ικανότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν όσα
προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Β.5. Για την απόδειξη τη̋ συμμόρφωσή̋ του̋ με πρότυπα διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ παραγράφου 2.2.7 οι
οικονομικοί φορεί̋ προσκομίζουν όσα προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο.
Β.6. Για την απόδειξη τη̋ νόμιμη̋ σύσταση̋ και εκπροσώπηση̋, στι̋ περιπτώσει̋ που ο οικονομικό̋ φορέα̋ είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύσταση̋ και νόμιμη̋ εκπροσώπηση̋
(όπω̋ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλε̋ οι σχετικέ̋ τροποποιήσει̋ των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργεια̋ του διαγωνισμού (νόμιμο̋ εκπρόσωπο̋, δικαίωμα υπογραφή̋
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στου̋ οποίου̋ έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπηση̋, καθώ̋ και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκηση̋/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημου̋ καταλόγου̋ που προβλέπονται από τι̋ εκάστοτε
ισχύουσε̋ εθνικέ̋ διατάξει̋ ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμού̋ πιστοποίηση̋ που συμμορφώνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίηση̋, κατά την έννοια του Παραρτήματο̋ VII του Προσαρτήματο̋ Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στι̋ αναθέτουσε̋ αρχέ̋ πιστοποιητικό εγγραφή̋ εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίηση̋.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στου̋ επίσημου̋ καταλόγου̋ από του̋ αρμόδιου̋ οργανισμού̋ ή το πιστοποιητικό, που
εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίηση̋, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητα̋ όσον αφορά τι̋ απαιτήσει̋ ποιοτική̋
επιλογή̋, τι̋ οποίε̋ καλύπτει ο επίσημο̋ κατάλογο̋ ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορεί̋ που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημου̋ καταλόγου̋ απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολή̋ των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφή̋ του̋.
Β.8. Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικό̋ φορέα̋ επιθυμεί να στηριχθεί στι̋ ικανότητε̋ άλλων φορέων, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του του̋ αναγκαίου̋ πόρου̋, προσκομίζει, ιδίω̋,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3
Κριτήρια Ανάθεση̋
2.3.1 Κριτήριο ανάθεση̋
Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστη̋
σχέση̋ ποιότητα̋ – τιμή̋, για κάθε τμήμα χωριστά, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
11

ΑΔΑ: Ω228ΩΕΣ-ΔΝΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κν) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ

Α/Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ σν (%)

1

Ισχύ̋ και Ροπή Στρέψη̋ Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων

6

2

Σύστημα μετάδοση̋ κιβώτιο ταχυτήτων

5

3

Σύστημα πέδηση̋

3

4

Σύστημα αναρτήσεων

8

5

Βάρη-διαστάσει̋-κύκλο̋ στροφή̋

12

6
7
8
9

Καμπίνα οδήγηση̋

4
20
5
10

10
11

Θάλαμο̋ – θέσει̋ επιβατών –πόρτε̋, πινακίδα προορισμών
Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ - αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνο̋ παράδοση̋
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνο̋ ανταπόκριση̋ συνεργείου – Χρόνο̋
αποκατάσταση̋
Χρόνο̋ παράδοση̋

12
15
100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγηση̋ κυμαίνεται από 100 βαθμού̋ στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώ̋ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι του̋ 120 βαθμού̋ όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσει̋ του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγηση̋ βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία τη̋ προσφορά̋.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρου̋ συντελεστή
βαρύτητα̋ επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία τη̋ προσφορά̋ θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +……+σν.Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμού̋ (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσει̋ από τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋) επιφέρουν την απόρριψη τη̋ προσφορά̋.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο τη̋
προσφερθείσα̋ τιμή̋ προ̋ την βαθμολογία τη̋ (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερο̋ αριθμό̋), σύμφωνα
με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ
=
Τελική βαθμολογία τεχνική̋ προσφορά̋

ΤΜΗΜΑ Β΄

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κν) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ σν (%)

1

Ισχύ̋ και Ροπή Στρέψη̋ Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων

6

2

Σύστημα μετάδοση̋ κιβώτιο ταχυτήτων

5

3

Σύστημα πέδηση̋

3

4

Σύστημα αναρτήσεων

8
12
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5

Βάρη-διαστάσει̋-κύκλο̋ στροφή̋

12

6
7
8
9

Καμπίνα οδήγηση̋

4
20
5
10

10
11

Θάλαμο̋ – θέσει̋ επιβατών –πόρτε̋, πινακίδα προορισμών
Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ - αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνο̋ παράδοση̋
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνο̋ ανταπόκριση̋ συνεργείου – Χρόνο̋
αποκατάσταση̋
Χρόνο̋ παράδοση̋

12
15
100

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγηση̋ κυμαίνεται από 100 βαθμού̋ στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώ̋ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι του̋ 120 βαθμού̋ όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσει̋ του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγηση̋ βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία τη̋ προσφορά̋.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρου̋ συντελεστή
βαρύτητα̋ επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία τη̋ προσφορά̋ θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +……+σν.Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμού̋ (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσει̋ από τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋) επιφέρουν την απόρριψη τη̋ προσφορά̋.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο τη̋
προσφερθείσα̋ τιμή̋ προ̋ την βαθμολογία τη̋ (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερο̋ αριθμό̋), σύμφωνα
με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ
=
Τελική βαθμολογία τεχνική̋ προσφορά̋
2.4
Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών
Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται με βάσει τι̋ απαιτήσει̋ που ορίζονται στην 14/2017 μελέτη που συνέταξε η Δ/νση
Καθαριότητα̋ & Ανακύκλωση̋ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικέ̋ προσφορέ̋.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από
όλου̋ του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό του̋ νομίμω̋ εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά, απαραιτήτω̋ πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδο̋ τη̋ συμμετοχή̋ του
(συμπεριλαμβανομένη̋ τη̋ κατανομή̋ αμοιβή̋ μεταξύ του̋) κάθε μέλου̋ τη̋ ένωση̋, καθώ̋ και ο
εκπρόσωπο̋/συντονιστή̋ αυτή̋.
2.4.2 Χρόνο̋ και Τρόπο̋ υποβολή̋ προσφορών
Χρόνο̋ και τρόπο̋ υποβολή̋ Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορέ̋ υποβάλλονται από του̋ ενδιαφερόμενου̋ ηλεκτρονικά, μέσω τη̋ διαδικτυακή̋ πύλη̋
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη
(άρθρο 1.6), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016,
ιδίω̋ άρθρα 36 και 37 και την Απόφαση Υπ. Οικονομία̋ & Ανάπτυξη̋ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ
1924/02.06.2017 τεύχο̋ Β') «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουργία̋ του Εθνικού Συστήματο̋
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχή̋ ψηφιακή̋ υπογραφή̋ και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr )ακολουθώντα̋ την κατωτέρω
διαδικασία εγγραφή̋ του άρθρου 5 τη̋ Απόφαση̋ Υπ. Οικονομία̋ & Ανάπτυξη̋ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ
1924/02.06.2017 τεύχο̋ Β') «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουρνία̋ του Εθνικού Συστήματο̋
Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
2.4.2.2. Ο χρόνο̋ υποβολή̋ τη̋ προσφορά̋ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματο̋
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίε̋ χρονοσήμανση̋, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του
ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 τη̋ ω̋ άνω Υπουργική̋ Απόφαση̋.
Μετά την παρέλευση τη̋ καταληκτική̋ ημερομηνία̋ και ώρα̋, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολή̋ προσφορά̋ στο
Σύστημα. Σε περιπτώσει̋ τεχνική̋ αδυναμία̋ λειτουργία̋ του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα τη̋
συνέχεια̋ του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή τη̋.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορεί̋ υποβάλλουν με την προσφορά του̋ τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ κείμενη̋
νομοθεσία̋ και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματο̋ τα στοιχεία εκείνα τη̋ προσφορά̋
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένα̋
οικονομικό̋ φορέα̋ χαρακτηρίζει πληροφορίε̋ ω̋ εμπιστευτικέ̋, λόγω ύπαρξη̋ τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλε̋ τι̋ σχετικέ̋ διατάξει̋ νόμου ή διοικητικέ̋ πράξει̋ που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα τη̋ συγκεκριμένη̋ πληροφορία̋.
Δεν χαρακτηρίζονται ω̋ εμπιστευτικέ̋ πληροφορίε̋ σχετικά με τι̋ τιμέ̋ μονάδο̋, τι̋ προσφερόμενε̋ ποσότητε̋, την
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή τη̋.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορεί̋ συντάσσουν την τεχνική και οικονομική του̋ προσφορά συμπληρώνοντα̋ τι̋
αντίστοιχε̋ ειδικέ̋ ηλεκτρονικέ̋ φόρμε̋ του συστήματο̋. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋ και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χρήστη̋ - οικονομικό̋ φορέα̋ υποβάλλει του̋ ανωτέρω (υπο)φακέλου̋ μέσω του Συστήματο̋, όπω̋
περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη
κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρή̋ αποθήκευση̋, χωρί̋ να απαιτείται θεώρηση γνησίου τη̋
υπογραφή̋.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολή̋ προσφορά̋, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντό̋ τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ω̋ άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική
επιστολή συμμετοχή̋, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικού̋ φορεί̋ και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώ̋ και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα τη̋ Χάγη̋ (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορεί̋ υποχρεούνται να αποδέχονται σε
αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντε̋ και υποψήφιου̋ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την
διάρκεια τη̋ διαδικασία̋, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή τη̋
διαδικασία̋.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπω̋ προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχή̋, όπω̋ προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2
αντίστοιχα τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋
Οι προσφέροντε̋ συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου
XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα τη̋
διακήρυξη̋.

Σχετικέ̋ οδηγίε̋ συμπλήρωση̋ βρίσκονται αναρτημένε̋ στον διαδικτυακό τόπο οδηγίε̋- ανακοίνωση τη̋ Γενική̋
Γραμματεία̋ Εμπορίου και Προστασία̋ Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβαση̋ (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_15
61ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrlstate%3Dcoa43tonq_61]
Οι ενώσει̋ οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλε̋ τι̋ απαιτήσει̋ και τι̋ προδιαγραφέ̋ που έχουν τεθεί από
την αναθέτουσα αρχή με την υπ΄ αριθ. 14/2017 τη̋ Διεύθυνση̋ Καθαριότητα̋ και Ανακύκλωση̋, περιγράφοντα̋
ακριβώ̋ πώ̋ οι συγκεκριμένε̋ απαιτήσει̋ και προδιαγραφέ̋ πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίω̋ τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεση̋, δηλαδή την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική̋ απόψεω̋ προσφορά, βάση τη̋ βέλτιστη̋ σχέση̋ ποιότητα̋ – τιμή̋.
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεω̋ στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντα̋ την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματο̋.
Στην 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
συστήματο̋ 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.

Α. Τιμέ̋
Η τιμή του προ̋ προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοι̋ εκατό, τη̋ ανωτέρω τιμή̋ θα υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα.
Οι προσφερόμενε̋ τιμέ̋ είναι σταθερέ̋ καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋ και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ω̋ απαράδεκτε̋ θα απορρίπτονται προσφορέ̋ στι̋ οποίε̋: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση
ΕΥΡΩ προ̋ ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη τη̋ παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό τη̋ σύμβαση̋.
2.4.5 Χρόνο̋ ισχύο̋ των προσφορών
Οι υποβαλλόμενε̋ προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ για διάστημα εκατό ογδόντα
(180) ημερών από την επόμενη τη̋ διενέργεια̋ του.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται εγγράφω̋, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη τη̋, με αντίστοιχη παράταση τη̋ εγγυητική̋ επιστολή̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. τη̋ παρούσα̋, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ω̋ άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, τα αποτελέσματα τη̋
διαδικασία̋ ανάθεση̋ ματαιώνονται, εκτό̋ αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση τη̋ διαδικασία̋ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορεί̋ που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχή̋ του̋, εφόσον
του̋ ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση̋ τη̋ προσφορά̋ του̋ είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσου̋ παρέτειναν τι̋ προσφορέ̋ του̋ και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορεί̋.
2.4.6 Λόγοι απόρριψη̋ προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών, απορρίπτει, σε
κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στι̋ παραγράφου̋ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολή̋ προσφορών), 2.4.2. (Χρόνο̋ και τρόπο̋ υποβολή̋
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχή̋, τεχνική̋ προσφορά̋), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομική̋ προσφορά̋, τρόπο̋ σύνταξη̋ και υποβολή̋ οικονομικών προσφορών), 2.4.5.
(Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολή̋
δικαιολογητικών κατακύρωση̋) τη̋ παρούσα̋,
β) η οποία περιέχει ατέλειε̋, ελλείψει̋, ασάφειε̋ ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και
την συμπλήρωσή τη̋ σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τι̋ απαιτούμενε̋ εξηγήσει̋, εντό̋ τη̋ προκαθορισμένη̋
προθεσμία̋ ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. τη̋
παρούσα̋ και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογή̋,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ παρούση̋ διακήρυξη̋
και αποκλίσει̋ ω̋ προ̋ του̋ όρου̋ και τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ σύμβαση̋.

15

ΑΔΑ: Ω228ΩΕΣ-ΔΝΣ
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1
Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο τη̋ Αναθέτουσα̋ Αρχή̋
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τη̋ διαδικασία̋ ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντα̋ τα εξή̋ στάδια:
1
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» την
Παρασκευή 02/02/2018 και ώρα 11:00 π.μ., ήτοι (4) εργάσιμε̋ ημέρε̋ μετά την καταληκτική ημερομηνία
προσφορών.
2
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
3
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωση̋», κατά την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ω̋ άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά
πρόσβαση στι̋ λοιπέ̋ προσφορέ̋ και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του̋, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων
τη̋ κάθε προσφορά̋ που έχουν χαρακτηρισθεί ω̋ εμπιστευτικέ̋.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα
ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο τη̋ τεχνική̋ ή οικονομική̋ προσφορά̋
του̋, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων τη̋, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσου̋ υπέβαλαν προσφορέ̋, καθώ̋ και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋, σύμφωνα με του̋ όρου̋
των εγγράφων τη̋ σύμβαση̋ και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται
αποδεκτέ̋ και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεση̋ των
εγγράφων τη̋ σύμβαση̋. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
τη̋ αξιολόγηση̋ των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσε̋ προσφορέ̋ δεν κρίθηκαν αποδεκτέ̋ κατά τα προηγούμενα ω̋ άνω στάδια
α και β οι φάκελοι τη̋ οικονομική̋ προσφορά̋ δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή
μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ω̋ άνω διαδικασία σύμφωνα με την
παράγραφο 3.4. τη̋ παρούσα̋.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγηση̋ προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή του̋, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεση̋ και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορέ̋ φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλέ̋ σε σχέση με το αντικείμενο τη̋ σύμβαση̋, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από του̋ οικονομικού̋ φορεί̋ να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστο̋ που προτείνουν στην προσφορά του̋,
εντό̋ αποκλειστική̋ προθεσμία̋, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋
πρόσκληση̋. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο
ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Αν οι ισοδύναμε̋
προσφορέ̋ έχουν την ίδια τιμή, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τι̋ ισοδύναμε̋ προσφορέ̋. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον τη̋ Επιτροπή̋ του Διαγωνισμού και
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσει̋ του αποφαινόμενου οργάνου τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋, η οποία κοινοποιείται στου̋ προσφέροντε̋ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. τη̋
παρούσα̋.
3.2
Πρόσκληση υποβολή̋ δικαιολογητικών κατακύρωση̋ - Δικαιολογητικά κατακύρωση̋
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του
συστήματο̋ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον
καλεί να υποβάλει εντό̋ προθεσμία̋, δέκα πέντε ημερών (15) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋
ειδοποίηση̋ σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. τη̋ παρούσα̋
διακήρυξη̋, ω̋ αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 2.2.3 τη̋
διακήρυξη̋, καθώ̋ και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτική̋ επιλογή̋ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτή̋.
Αν στι̋ ειδικέ̋ διατάξει̋ που διέπουν την έκδοσή του̋, δεν προβλέπεται χρόνο̋ ισχύο̋ των δικαιολογητικών,
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θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοση̋ εντό̋ ενενήντα (90) ημερών που προηγούνται τη̋
ημερομηνία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών τη̋ πρόσκληση̋. Οι ένορκε̋ βεβαιώσει̋ που τυχόν προσκομίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίση̋ να φέρουν ημερομηνία εντό̋ ενενήντα (90) ημερών που προηγούνται
τη̋ ημερομηνία̋ υποβολή̋ των δικαιολογητικών τη̋ πρόσκληση̋.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματο̋, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται εντύπω̋ στο πρωτόκολλο του Δήμου εντό̋ τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ του̋. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ω̋ άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση τη̋ παραλαβή̋ του̋ και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ω̋ άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψει̋ σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντό̋ πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετική̋ έγγραφη̋, μέσω του
Συστήματο̋, ειδοποίησή̋ του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ω̋ άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρε̋.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτέ̋ προσφορέ̋ λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋
του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένη̋ τη̋ ανωτέρω διαδικασία̋, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμω̋ και εμπροθέσμω̋, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσει̋ συμμετοχή̋ σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έω̋ 2.2.7 (κριτήρια ποιοτική̋
επιλογή̋) τη̋ παρούσα̋,

Σε περίπτωση έγκαιρη̋ και προσήκουσα̋ ενημέρωση̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για μεταβολέ̋ στι̋ προϋποθέσει̋ τι̋
οποίε̋ ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση̋ ότι πληροί, οι οποίε̋
επήλθαν ή για τι̋ οποίε̋ έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα τη̋ έγγραφη̋ ειδοποίηση̋ για την
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενεί̋ μεταβολέ̋), δεν καταπίπτει υπέρ τη̋
αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγύηση συμμετοχή̋ του.
Αν κανένα̋ από του̋ προσφέροντε̋ δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτική̋ επιλογή̋ σύμφωνα με τι̋
παραγράφου̋ 2.2.4 -2.2.8 τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ για τη λήψη
απόφαση̋ είτε για την κατακύρωση τη̋ σύμβαση̋ είτε για τη ματαίωση τη̋ διαδικασία̋ είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ω̋ εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και τη̋ εισήγηση̋ τη̋ Επιτροπή̋ επικυρώνονται με
την απόφαση κατακύρωση̋.
3.3
Κατακύρωση - σύναψη σύμβαση̋
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωση̋, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών τη̋ διαδικασία̋
ελέγχου και αξιολόγηση̋ των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτό̋ από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματο̋.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή τη̋ σύναψη̋ τη̋ σύμβαση̋ σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ και ιδίω̋ η σύναψη τη̋ σύμβαση̋ επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδο̋ των προθεσμιών άσκηση̋ των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. τη̋ παρούσα̋
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο τη̋ προδικαστική̋ και δικαστική̋ προστασία̋ και από τι̋ αποφάσει̋ αναστολών
επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν.
4129/2013
γ) κοινοποίηση τη̋ απόφαση̋ κατακύρωση̋ στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτό̋ υποβάλει επικαιροποιημένα
τα δικαιολογητικά τη̋ παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντό̋ προθεσμία̋
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ ειδική̋ πρόσκληση̋. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχο̋ δεν προσέλθει να υπογράψει το ω̋ άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
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προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτο̋, καταπίπτει υπέρ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ του
και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσω̋ επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4
Προδικαστικέ̋ Προσφυγέ̋
Κάθε ενδιαφερόμενο̋, ο οποίο̋ έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ κατά παράβαση
τη̋ νομοθεσία̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Ένωση̋ ή τη̋ εσωτερική̋ νομοθεσία̋, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική
προσφυγή ενώπιον τη̋ ΑΕΠΠ κατά τη̋ σχετική̋ πράξη̋ ή παράλειψη̋ τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, προσδιορίζοντα̋
ειδικώ̋ τι̋ νομικέ̋ και πραγματικέ̋ αιτιάσει̋ που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγή̋ κατά
πράξη τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ η προθεσμία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι (α) δέκα (10)
ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋
προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνία̋, άλλω̋ γ) δέκα (10) ημέρε̋ από
την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση τη̋ πράξη̋ που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγή̋ κατά προκήρυξη̋, η πλήρη̋ γνώση αυτή̋ τεκμαίρεται μετά
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψη̋, η προθεσμία για
την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ είναι δεκαπέντε (15) ημέρε̋ από την επομένη τη̋ συντέλεση̋ τη̋
προσβαλλόμενη̋ παράλειψη̋.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω τη̋ λειτουργικότητα̋ «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντα̋ κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντα̋ το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ
του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολική̋ ή μερική̋ αποδοχή̋ τη̋ προσφυγή̋ του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση
τη̋ απόφαση̋ τη̋ ΑΕΠΠ επί τη̋ προσφυγή̋, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει
στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋ και η άσκησή τη̋ κωλύουν τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋
επί ποινή ακυρότητα̋, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση τη̋
προδικαστική̋ προσφυγή̋ δεν κωλύει την πρόοδο τη̋ διαγωνιστική̋ διαδικασία̋, εκτό̋ αν ζητηθούν προσωρινά
μέτρα προστασία̋ κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσε̋ αρχέ̋ μέσω τη̋ λειτουργία̋ τη̋ «Επικοινωνία̋» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου
εδαφίου τη̋ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου
εδαφίου τη̋ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί τη̋ βασιμότητα̋ των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών
τη̋ προσφυγή̋ και των ισχυρισμών τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ και, σε περίπτωση παρέμβαση̋, των ισχυρισμών του
παρεμβαίνοντο̋ και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή τη̋, η οποία εκδίδεται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέταση̋ τη̋ προσφυγή̋.
Οι χρήστε̋ - οικονομικοί φορεί̋ ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τη̋ προσφυγή̋ από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση τη̋ ω̋ άνω προδικαστική̋ προσφυγή̋ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων
τη̋ αίτηση̋ αναστολή̋ και τη̋ αίτηση̋ ακύρωση̋ του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολή̋ κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση
τη̋ απόφαση̋ επί τη̋ προδικαστική̋ προσφυγή̋. Για την άσκηση τη̋ αιτήσεω̋ αναστολή̋ κατατίθεται παράβολο,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτηση̋ αναστολή̋ κωλύει τη σύναψη τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιο̋
δικαστή̋ αποφανθεί διαφορετικά.
3.5
Ματαίωση Διαδικασία̋
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεση̋,
για του̋ λόγου̋ και υπό του̋ όρου̋ του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη τη̋ αρμόδια̋ Επιτροπή̋
του Διαγωνισμού. Επίση̋, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψει̋ σε οποιοδήποτε στάδιο τη̋ διαδικασία̋
ανάθεση̋, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώ̋ τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά τη̋ ή να αποφασίσει την επανάληψή τη̋ από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1
Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ – Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋
α) Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ ΦΠΑ, και
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κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Η διάρκεια ισχύο̋ τη̋ εγγυητική̋ καλή̋ εκτέλεση̋ θα είναι μεγαλύτερο̋ κατά από το συμβατικό χρόνο φόρτωση̋ ή
παράδοση̋ κατά δύο (2) μήνε̋.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία τη̋ παρούσα̋ και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο τη̋ σχετική̋
σύμβαση̋.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋ καλύπτει συνολικά και χωρί̋ διακρίσει̋ την εφαρμογή όλων των όρων
τη̋ σύμβαση̋ και κάθε απαίτηση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένη̋ τυχόν
ισόποση̋ προ̋ αυτόν προκαταβολή̋.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ καταπίπτει σε περίπτωση παράβαση̋ των όρων τη̋ σύμβαση̋, όπω̋ αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ και η εγγύηση προκαταβολή̋ επιστρέφονται στο σύνολό του̋ ή αποδεσμεύονται
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρου̋ του τμήματο̋ των υλικών που παραλήφθηκε
οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου τη̋ σύμβαση̋.
β) Ο προμηθευτή̋ μετά την παράδοση-παραλαβή των οχημάτων, υποχρεούται αφού του παραδοθεί η εγγυητική
καλή̋ εκτέλεση̋ να καταθέσει εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋, (για την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋ ) των όρων τη̋ σύμβαση̋, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% τη̋
συνολική̋ συμβατική̋ αξία̋, χωρί̋ το ΦΠΑ.
Η διάρκεια τη̋ θα είναι τουλάχιστον 2 ετών.
4.2
Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ εφαρμόζονται οι διατάξει̋ του ν. 4412/2016, οι όροι τη̋ παρούσα̋ διακήρυξη̋
και συμπληρωματικά ο Αστικό̋ Κώδικα̋.
4.3
Όροι εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋
Κατά την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ ο ανάδοχο̋ τηρεί τι̋ υποχρεώσει̋ στου̋ τομεί̋ του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο τη̋ Ένωση̋, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικέ̋ συμβάσει̋ ή διεθνεί̋ διατάξει̋ περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίε̋
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματο̋ Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και του̋ υπεργολάβου̋ του ελέγχεται και βεβαιώνεται από
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ και τι̋ αρμόδιε̋ δημόσιε̋ αρχέ̋ και υπηρεσίε̋ που
ενεργούν εντό̋ των ορίων τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ αρμοδιότητά̋ του̋.
4.4
Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχο̋ δεν απαλλάσσεται από τι̋ συμβατικέ̋ του υποχρεώσει̋ και ευθύνε̋ λόγω ανάθεση̋ τη̋
εκτέλεση̋ τμήματο̋/τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ σε υπεργολάβου̋. Η τήρηση των υποχρεώσεων τη̋ παρ. 2 του
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβου̋ δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ο κύριο̋ ανάδοχο̋ υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνία̋ και του̋ νόμιμου̋ εκπροσώπου̋ των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν
στην εκτέλεση αυτή̋, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια τη̋ σύμβαση̋, καθώ̋
και τι̋ απαιτούμενε̋ πληροφορίε̋ σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριο̋ ανάδοχο̋ χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντα̋ τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσει̋ συνεργασία̋. Σε περίπτωση
διακοπή̋ τη̋ συνεργασία̋ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβου̋ τη̋ σύμβαση̋, αυτό̋ υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση τη̋ διακοπή̋ αυτή̋ στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση
του τμήματο̋/ των τμημάτων τη̋ σύμβαση̋ είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ω̋ άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για του̋ υπεργολάβου̋, όπω̋ αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα τη̋ παραγράφου 2.2.9.2 τη̋ παρούσα̋, εφόσον
το(α) τμήμα(τα) τη̋ σύμβαση̋, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχο̋ προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβία̋ σε
τρίτου̋, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοι̋ εκατό (30%) τη̋ συνολική̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσει̋ τη̋ παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει του̋ ω̋ άνω λόγου̋ και για τμήμα ή τμήματα τη̋ σύμβαση̋ που υπολείπονται του ω̋ άνω ποσοστού.
Όταν από την ω̋ άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει
την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στι̋ παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
4.5
Τροποποίηση σύμβαση̋ κατά τη διάρκειά τη̋
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά τη̋, χωρί̋ να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋,
μόνο σύμφωνα με του̋ όρου̋ και τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότηση̋
του αρμοδίου οργάνου.
4.6
Δικαίωμα μονομερού̋ λύση̋ τη̋ σύμβαση̋
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τι̋ προϋποθέσει̋ που ορίζουν οι κείμενε̋ διατάξει̋, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια τη̋ εκτέλεσή̋ τη̋, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια τη̋ παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψη̋ σύμβαση̋,
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β) ο ανάδοχο̋, κατά το χρόνο τη̋ ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋, τελούσε σε μια από τι̋ καταστάσει̋ που αναφέρονται
στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ω̋ εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψη̋ τη̋
σύμβαση̋,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρή̋ παραβίαση̋ των υποχρεώσεων που υπέχει από
τι̋ Συνθήκε̋ και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου τη̋ Ένωση̋ στο
πλαίσιο διαδικασία̋ δυνάμει του άρθρου 258 τη̋ ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόπο̋ πληρωμή̋

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ μετά την
οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋. Ιδίω̋ βαρύνεται με τι̋ ακόλουθε̋ κρατήσει̋:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Υπέρ τη̋ Ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπω̋ ισχύει).
β) Κράτηση ύψου̋ 0,02% υπέρ Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋, εκτό̋ ΦΠΑ, τη̋ αρχική̋, καθώ̋ και
κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό τη̋ Γενική̋ Διεύθυνση̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί τη̋ αξία̋ κάθε πληρωμή̋ προ φόρων και κρατήσεων τη̋ αρχική̋,
καθώ̋ και κάθε συμπληρωματική̋ σύμβαση̋ Υπέρ τη̋ Αρχή̋ Εξέταση̋ Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ.3 Ν.4412/2016 όπω̋ ισχύει).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋ υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλο̋ χαρτοσήμου 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου
που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
Την προβλεπόμενη από τον Νόμο παρακράτηση φόρου εισοδήματο̋ αξία̋ 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋
5.2.1. Ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτο̋ από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτήν, με απόφαση τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν
φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράταση̋ που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.
4412/2016
Δεν κηρύσσεται έκπτωτο̋ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτο̋ από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προ̋ παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσει̋:
α) ολική κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋,
β) είσπραξη εντόκω̋ τη̋ προκαταβολή̋ που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν
που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση τη̋ εγγύηση̋ προκαταβολή̋.
Ο υπολογισμό̋ των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψη̋ τη̋ προκαταβολή̋ από τον ανάδοχο μέχρι την
ημερομηνία έκδοση̋ τη̋ απόφαση̋ κήρυξη̋ του ω̋ εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για
τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι τη̋ επιστροφή̋ τη̋, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερία̋ [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολή̋].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενο̋ από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμό̋ του αναδόχου από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίε̋ δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξη̋
του χρόνου τη̋ παράταση̋ που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5%
επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ τη̋ ποσότητα̋ που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρί̋ ΦΠΑ.
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Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί τη̋ συμβατική̋ αξία̋ τη̋ συνολική̋ ποσότητα̋ αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματο̋ τη̋ καθυστέρηση̋ για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνο̋ που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το
οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχο̋ και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνο̋ φόρτωση̋ - παράδοση̋.
5.3
Διοικητικέ̋ προσφυγέ̋ κατά τη διαδικασία εκτέλεση̋ των συμβάσεων
Ο ανάδοχο̋ μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρο̋ του κυρώσει̋, δυνάμει των όρων των άρθρων
5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσει̋), 6.1. (Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών), 6.4. (Απόρριψη
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
που έλαβε γνώση τη̋ σχετική̋ απόφαση̋. Επί τη̋ προσφυγή̋, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεω̋ διοικητική προσφυγή.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1
Χρόνο̋ παράδοση̋ υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα εντό̋ πέντε (5) μηνών από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Η παράδοση των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. 14/2017 Μελέτη τη̋ Καθαριότητα̋
& Ανακύκλωση̋.
Τα οχήματα θα παραδοθούν με τακτοποιημένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κυκλοφορία του̋,
(απαιτούμενη έγκριση τύπου, πιστοποιητικά τελωνείου, πιστοποιητικό έλεγχου ΚΤΕΟ προκειμένου να εκδοθούν οι
νόμιμε̋ άδειε̋ κυκλοφορία̋ για το Δήμο, πινακίδε̋, κλπ ). Τα οχήματα θα παραδοθούν στο Δήμο έτοιμα προ̋
κυκλοφορία. Στην προσφορά του αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμηση̋, πινακίδων, τέλη
κυκλοφορία̋, κλπ.
Ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋ των οχημάτων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοση̋, υπό τι̋ προϋποθέσει̋ του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρί̋ να συντρέχουν λόγοι ανωτέρα̋ βία̋ ή άλλοι
ιδιαιτέρω̋ σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώ̋ αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσει̋ του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικό̋ χρόνο̋ παράδοση̋, χωρί̋ να υποβληθεί εγκαίρω̋ αίτημα παράταση̋ ή, εάν λήξει ο
παραταθεί̋, κατά τα ανωτέρω, χρόνο̋, χωρί̋ να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχο̋ κηρύσσεται έκπτωτο̋.
6.1.3. Ο ανάδοχο̋ υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβή̋,
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμε̋ ημέρε̋ νωρίτερα.
Τα οχήματα θα παραδοθούν µε φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή στο χώρο του αμαξοστασίου του
Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋.
6.2
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.2.1. Σε περίπτωση οριστική̋ απόρριψη̋ ολόκληρη̋ ή μέρου̋ τη̋ συμβατική̋ ποσότητα̋ των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάστασή τη̋ με άλλη, που να είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.2.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχο̋
θεωρείται ω̋ εκπρόθεσμο̋ και υπόκειται σε κυρώσει̋ λόγω εκπρόθεσμη̋ παράδοση̋.
Αν ο ανάδοχο̋ δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον
έχει λήξει ο συμβατικό̋ χρόνο̋, κηρύσσεται έκπτωτο̋ και υπόκειται στι̋ προβλεπόμενε̋ κυρώσει̋.
6.2.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στι̋ παρ. 2 και 3 του
άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
Κερατσίνι

/

/2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
& ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ
CPV: 34121000-1, 34121500-6
Αρ. Μελέτη̋ : 14/2017
KA : 70.7132.0001 & 15.7132.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 479.991,00 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια 2 (δύο) καινούργιων αστικών λεωφορείων για τι̋ ανάγκε̋
λειτουργία̋ τη̋ δημοτική̋ συγκοινωνία̋ του Δήμου και 1 (ενό̋) καινούργιου πούλμαν για τι̋ ανάγκε̋ των
υπηρεσιών του Δήμου. Η αγορά θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο. Η προμήθεια έχει χωρισθεί σε δύο (2) τμήματα
ω̋ ακολούθω̋:
ΤΜΗΜΑ Α΄
Προμήθεια 2 (δύο) καινούργιων αστικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση μετακίνηση̋ των κατοίκων των
δημοτικών διαμερισμάτων όπου το μεταφορικό έργο δεν καλύπτεται από τι̋ υφιστάμενε̋ γραμμέ̋ των δημόσιων
συγκοινωνιών.
ΤΜΗΜΑ Β΄
Προμήθεια 1 (ενό̋) καινούργιου πούλμαν για την μεταφορά και μετακίνηση ατόμων που ανήκουν σε
κοινωνικέ̋ ομάδε̋ όπω̋ ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι κλπ., του Δήμου στου̋ οποίου̋ παρέχονται υπηρεσίε̋.
Ο Δήμο̋ Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, για την κάλυψη των αναγκών τη̋ Δημοτική̋ Συγκοινωνία̋ και των αναγκών
των Υπηρεσιών του διαθέτει λεωφορεία παλαιά̋ τεχνολογία̋ που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωή̋ του̋, με
αποτέλεσμα η συντήρησή του̋, σταδιακά, να κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και η κίνησή του̋ έχει αρνητικέ̋ για
το περιβάλλον επιπτώσει̋.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των οχημάτων όπω̋ αυτά περιγράφονται στην παρούσα
μελέτη.
Οι απαιτήσει̋, τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια οχημάτων περιγράφονται στο τεύχο̋
των τεχνικών προδιαγραφών τη̋ παρούσα̋.
Τα οχήματα θα είναι καινούργια σύγχρονη̋ τεχνολογία̋ και σχεδιασμού και αντιρρυπαντική̋ τεχνολογία̋ EURO 6.
Θα είναι στιβαρή̋ κατασκευή̋ με επιμέλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και ικανά να
μεταφέρουν του̋ επιβάτε̋ με ασφάλεια.
Θα είναι ευέλικτα και ευσταθή κάτω από δύσκολε̋ εδαφολογικέ̋ και καιρικέ̋ συνθήκε̋. Θα εξασφαλίζουν
ικανοποιητική άνεση των επιβατών και θα παρέχουν σε αυτού̋ υψηλή προστασία , λειτουργικότητα και υγιεινή.
Ο συνολικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ προμήθεια̋ ανέρχεται στο ποσό των 479.991,60 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τι̋ πιστώσει̋ του προϋπολογισμού του Δήμου του έτου̋
2017, ω̋ ακολούθω̋.
ΟΜΑΔΑ

Κ.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

C.P.V

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΟΣΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Τμήμα Α

70.7132.0001

Καινούργια Αστικά Λεωφορεία

34121000-1

2

359.996,80 €
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Τμήμα Β

15.7132.0001

Καινούργιο Πούλμαν

34121500-6

1

119.994,80 €

Ο ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋ τη̋ μελέτη̋ συντάχτηκε μετά από έρευνα αγορά̋ με τιμέ̋ από το ελεύθερο
εμπόριο.
Η ανάθεση και εκτέλεση τη̋ σύμβαση̋ διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τι̋ κατ΄ εξουσιοδότηση αυτή̋
εκδοθείσε̋ κανονιστικέ̋ πράξει̋, όπω̋ ισχύουν και ιδίω̋:
· του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στι̋ Οδηγίε̋
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
· του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋ Οδηγία̋
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»,
· του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» και
ειδικότερα τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1,
· τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7 τη̋ 16.2.2011
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋»,
· του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
· του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
· του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋”,
· του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋»,
· του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋»,
· του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋” και ιδίω̋ των άρθρων
7 και 13 έω̋ 15,
· το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”
· τη̋ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχο̋ Β') Απόφαση̋ του Υπ. Οικονομία̋ & Ανάπτυξη̋
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋»
· τη̋ με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχο̋ Β') Απόφαση̋ του Υπ. Οικονομία̋ & Ανάπτυξη̋
«Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουρνία̋ του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
Η εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τη̋ βέλτιστη̋ σχέση̋ ποιότητα̋ – τιμή̋, για κάθε τμήμα
χωριστά.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό
προμήθεια ειδών, ω̋ αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματο̋.
Κερατσίνι 10/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
& ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ
CPV: 34121000-1, 34121500-6
Αρ. Μελέτη̋ : 14/2017
KA : 70.7132.0001 & 15.7132.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 479.991,00 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ : ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
1.

Εισαγωγή

Οι παρακάτω τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ καθορίζουν τι̋ ελάχιστε̋ ουσιώδει̋ απαιτήσει̋, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά για την προμήθεια δύο καινούργιων αστικών λεωφορείων με χωρητικότητα τουλάχιστον 25
καθήμενων, 35 όρθιων και ενό̋ (1) αμαξιδίου ΑΜΕΑ (62 συνολικά επιβάτε̋ μαζί με το αμαξίδιο και τον Οδηγό), με
τον εξοπλισμό του̋, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋.
2.

Περιγραφή

Τα υπό προμήθεια οχήματα θα είναι καινούργια, τυποποιημένα προϊόντα εμπορικού τύπου, σύγχρονη̋ τεχνολογία̋
και σχεδίαση̋ και αντιρρυπαντική̋ τεχνολογία̋ .
Τα αστικά λεωφορεία θα είναι κατασκευασμένα με επιμέλεια και σύμφωνα με του̋ κανονισμού̋ που ισχύουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) και διεθνώ̋, από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα
εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των οχημάτων.
Όλα τα μέρη των οχημάτων πρέπει να είναι στιβαρή̋ κατασκευή̋ και ικανά να μεταφέρουν το φορτίο του̋ με
ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από δυσχερεί̋ εδαφολογικέ̋ και καιρικέ̋ συνθήκε̋.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3.

Πλαίσιο – Αμάξωμα

Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του, θα αποτελείται από χαλύβδινε̋ διαμήκει̋
δοκού̋ ή ελάσματα με μορφή δοκών, με εγκάρσιε̋ δοκού̋, ικανέ̋ να δέχονται τι̋ προβλεπόμενε̋ καταπονήσει̋ με
ικανοποιητικό περιθώριο ασφάλεια̋ και θα έχει πλήρη αντισκωριακή προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και
αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.
Το αμάξωμα θα είναι ενισχυμένη̋ κατασκευή̋ αυτοφερόμενο, κλειστού τύπου, θα πληρούνται τα προβλεπόμενα από
την νομοθεσία για την ασφάλεια έναντι ανατροπή̋ και θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου, τη̋ θερμότητα̋
και θα προσφέρει πλήρη στεγανότητα.
Το λεωφορείο θα είναι κατασκευασμένο με υλικά σύγχρονη̋ τεχνολογία̋ που θα του επιτρέπουν να έχει μικρό
απόβαρο αλλά και το μέγιστο ολικό μικτό βάρο̋ να μην υπερβαίνει του̋ 13,5 τόνου̋.
4.

Διατάξει̋ Έλξη̋ – Ρυμούλκηση̋

Το αστικό λεωφορείο θα φέρει κατάλληλε̋ διατάξει̋ έλξη̋ και ρυμούλκηση̋.
5.

Κινητήρα̋
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Ο πετρελαιοκινητήρα̋ (Diesel) θα είναι αντιρρυπαντική̋ τεχνολογία̋ EURO 6, τουλάχιστον τετρακύλινδρο̋
τετράχρονο̋, υδρόψυκτο̋, με υπερπληρωτή (Turbocharger) ή υπερσυμπιεστή τελευταία̋ γενιά̋ (Compressor), με
ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωση̋ (Intercooler). Θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα τροφοδοσία̋ καυσίμων με άμεση
έγχυση.
Ο κινητήρα̋ να πληροί τι̋ προδιαγραφέ̋ καυσαερίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα για την
κυκλοφορία του.
Η θέση του θα είναι κατάλληλη ώστε να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα αναλώσιμα – εξαρτήματα (φίλτρα,
ιμάντε̋ κλπ) τη̋ συνήθου̋ συντήρηση̋ του.
Απαιτούμενη ισχύ̋ θα είναι τουλάχιστον 200Hp και υψηλή̋ ροπή̋ η οποία θα είναι επαρκή̋ ώστε να εξασφαλίζει
ταχύτητα με πλήρε̋ φορτίο τουλάχιστον 80 Km/h.Ο κυβισμό̋ του θα είναι έω̋ 5.000cc .
Οι ανωτέρω επιδόσει̋ θα επιτυγχάνονται χωρί̋ ενδείξει̋ υπερθέρμανση̋ ή κακή̋ απόδοση̋ – λειτουργία̋ του
κινητήρα.
Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξει̋ για τον έλεγχο το λειτουργία̋ και συντηρήσεω̋ του κινητήρα.
Η χωρητικότητα τη̋ δεξαμενή̋ καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 215 λίτρα. Θα εξασφαλίζει ελάχιστη αυτονομία 300km.
6.

Σύστημα Ψύξη̋ Κινητήρα

Το υγρού τύπου σύστημα ψύξη̋ του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει
σύστημα εξαναγκασμένη̋ κυκλοφορία̋ ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωση̋. Το σύστημα ψύξεω̋
πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρί̋ υπερθέρμανση.

7.

Σύστημα Εξαγωγή̋ Καυσαερίων

Να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και την ΕΕ ω̋ προ̋ τον θόρυβο, τον περιορισμό των εκπεμπόμενων
καυσαερίων και τη μόλυνση του περιβάλλοντο̋. Απαιτείται η κάλυψη τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ κατά την ημερομηνία
κατασκευή̋ του και ταξινόμηση̋ του.
Το σύστημα εξαγωγή̋ καυσαερίων θα είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλή̋ ποιότητα̋ και ανθεκτικά στην
οξείδωση. Θα περιλαμβάνει σιγαστήρα για τη μείωση του θορύβου του κινητήρα και θα φέρει ανάλογα προστατευτικά
καλύμματα για αποφυγή ζημιών.
Επίση̋ ο σωλήνα̋ εξαγωγή̋ καυσαερίων πρέπει να είναι σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η τυχαία είσοδο̋
καυσαερίων στο θάλαμο επιβατών, σε όλε̋ τι̋ συνθήκε̋ οδήγηση̋, εργασία̋ και στάθμευση̋.

8.

Σύστημα Μετάδοση̋ Κίνηση̋

Το σύστημα μετάδοση̋ κίνηση̋ θα είναι 4X2 με κίνηση στο πίσω άξονα, κατάλληλο για αυτή την κατηγορία των
Αστικών Λεωφορείων και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφορά̋ τη̋ ισχύο̋ του κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι
απαιτούμενε̋ επιδόσει̋ του αστικού λεωφορείου όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή.
9.

Κιβώτιο Ταχυτήτων

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι πλήρω̋ αυτόματου τύπου και θα διαθέτει σύστημα συγχρονισμού με τουλάχιστον έξι
(6) ταχυτήτων εμπροσθοπορεία̋ και μία̋ (1) ταχύτητα̋ οπισθοπορεία̋. Η ικανότητα ανάβαση̋ (αναρριχητικότητα)
με πλήρε̋ φορτίο, σε ονομαστικέ̋ στροφέ̋ κινητήρα με την 1η ταχύτητα θα πρέπει να είναι ικανό για οδόστρωμα
κλίση̋ τουλάχιστον 30%.
10. Διαφορικά – Άξονε̋
Οι άξονε̋ να είναι στιβαρή̋ κατασκευή̋ και να έχουν την δυνατότητα φόρτιση̋ που ξεπερνά το μεικτό επιτρεπτό
βάρο̋ του λεωφορείο.
Το διαφορικό θα είναι κατάλληλο για τον υποβιβασμό των στροφών που φτάνουν στου̋ τροχού̋, τη διαφοροποίηση
του αριθμού στροφών των τροχών του ίδιου άξονα και για κάθε αλλαγή διεύθυνση̋.
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Το βήμα του διαφορικού θα είναι κατάλληλο ώστε το αστικό λεωφορείο με πλήρε̋ φορτίο να μπορεί να κινείται
ικανοποιητικά ακόμα και σε οδοστρώματα με την προαναφερθείσα κλίση ανάβαση̋
11. Σύστημα Διεύθυνση̋
Το σύστημα διεύθυνση̋ θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του αστικού λεωφορείου στα
προαναφερθέντα οδικά δίκτυα. Για την εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση του λεωφορείου στου̋ στενού̋ δρόμου̋
του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋ και του̋ χώρου̋ στάθμευση̋ απαιτείται μικρό μεταξόνιο που να μην ξεπερνά
τα 4,5 μέτρα και κύκλο στροφή̋ τη̋ εξωτερική̋ γωνία̋ του λεωφορείου έω̋ 15,5 μέτρα.
Το σύστημα θα είναι υδραυλική̋ ή ηλεκτρική̋ ή ηλεκτρουδραυλική̋ υποβοήθηση̋ με δυνατότητα μηχανική̋
λειτουργία̋, ώστε σε περίπτωση βλάβη̋ του υδραυλικού, να παραμένει δυνατή η διεύθυνση και ο οδηγικό̋ έλεγχο̋
του αστικού λεωφορείου από τον οδηγό.
Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγηση̋ και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψο̋.

12.

Σύστημα Πέδηση̋

Το σύστημα πέδηση̋ θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του Λεωφορείου υπό πλήρε̋ φορτίο, θα συμφωνεί
με τι̋ αντίστοιχε̋ οδηγίε̋ τη̋ ΕΕ και θα είναι ω̋ κατωτέρω :
1. Υδραυλικό ή αέρο̋ σύστημα διπλού κυκλώματο̋.
2. Δισκόφρενα εμπρό̋ –πίσω σύμφωνα με του̋ κανονισμού̋ τη̋ Ευρωπαϊκή̋ Κοινότητα̋
3. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματο̋ τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώ̋ την μη εμπλοκή των τροχών
σε όλο το φάσμα λειτουργία̋ – ταχυτήτων του Λεωφορείου. Υποχρεωτική
είναι και η ύπαρξη συστήματο̋
αντιολίσθηση̋ κινητήριων τροχών (ΑSR ).
4. Μηχανικό ή πνευματικό ή άλλου εξελιγμένου τύπου σύστημα πέδηση̋ στάθμευση̋ (χειρόφρενο).
5 Θα διαθέτει βοηθητική πέδη (retarder)
6. Θα διαθέτει σύστημα φρένου πόρτα̋ ( Door Brake), ώστε να αποκλείεται η κίνηση του λεωφορείου όταν ανοίγουν
οι πόρτε̋ και η ράμπα ΑΜΕΑ
13.

Σύστημα Ανάρτηση̋

Το λεωφορείο θα είναι 2 αξόνων. Οι αναρτήσει̋ των 2 αξόνων θα είναι με αερόσουστε̋ για καλύτερη άνεση των
επιβατών.
Να δοθεί ο τύπο̋, ο κατασκευαστή̋ και οι ικανότητε̋ αξόνων των αναρτήσεων.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο κατ'
άξονα συνολικά.
Το λεωφορείο θα φέρει έξι ελαστικά επίσωτρα καινούργια θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial), αεροστεγή (Tubeless)
χωρί̋ αεροθάλαμο, με πέλμα για άσφαλτο. Τα ελαστικά των τροχών θα είναι καινούρια, κατασκευή̋ του τελευταίου
εξαμήνου.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπο̋, ο κατασκευαστή̋ και οι ικανότητε̋ αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών
σύμφωνα με τον ETRTO και την οδηγία 2001/43/ΕΚ.
Επιθυμητό είναι το σύστημα επιγονάτιση̋ (Kneeling system), προκειμένου να είναι εύκολη η ανάβαση στο λεωφορείο
από ηλικιωμένου̋.
14.

Θάλαμο̋ Οδήγηση̋ – Επιβατών

Ο θάλαμο̋ θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικό̋, βραχεία̋ κατασκευή̋, προωθημένη̋ οδήγηση̋ και προδιαγραφών
ασφαλεία̋ έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία τη̋ ΕΕ.
Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντό̋ του θαλάμου.
Το λεωφορείο θα φέρει τρεί̋ θύρε̋ για την εύκολή και γρήγορη πρόσβαση των επιβατών. Οι θύρε̋ θα διαθέτουν
χειροκίνητο ή ηλεκτρικό ή ηλεκτροπνευματικό σύστημα ανοίγματο̋. Οι θύρε̋ θα παρέχουν απόλυτη
υδατοστεγανότητα με ελαστικά παρεμβύσματα υψηλή̋ ποιότητα̋ Στην
εμπρόσθια και μεσαία θύρα δεν θα
υπάρχουν σκαλοπάτι εισόδου.
Στην οπίσθια θύρα τα σκαλοπάτια δεν θα ξεπερνούν τα τρία.
Στη μεσαία θύρα θα βρίσκεται μηχανική ράμπα στιβαρή̋ κατασκευή̋ για την επιβίβαση του αμαξιδίου ΑΜΕΑ. Η
ενεργοποίηση τη̋ ράμπα̋ θα γίνεται με το χέρι εύκολα και γρήγορα.
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Το αλεξήνεμο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλεία̋ (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα (securit). Θα υπάρχει σύστημα
παροχή̋ νερού με ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια και με του̋ αντίστοιχου̋ υαλοκαθαριστήρε̋.
Τα πλευρικά παράθυρα θα είναι σταθερά μή ανοιγόμενα, λόγω ύπαρξη̋ κλιματιστικού. Είναι αποδεκτή και η ύπαρξη
ολίγων μερικώ̋ ανοιγόμενων, μικρών διαστάσεων, σύμφωνα με την αντίστοιχη ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση
των υπόψη ανοιγόμενων θα πρέπει να φέρουν παρεμβύσματα υψηλή̋ ποιότητα̋ ώστε να εξασφαλίζεται η
υδατοστεγανότητα του̋, που θα διαπιστωθεί και με αντίστοιχο λειτουργικό έλεγχο.
Τα καθίσματα θα είναι τουλάχιστον 25. Θα υπάρχει κατάλληλο̋ χώρο̋ θέση̋ για ένα αμαξίδιο για άτομα με ειδικέ̋
ανάγκε̋, ΑΜΕΑ .
Τα καθίσματα θα είναι τοποθετημένα δεξιά και αριστερά του οχήματο̋ με διάδρομο μεταξύ του̋. Επίση̋ θα είναι
άνετα και αναπαυτικά, ανατομικού σχεδιασμού, στέρεα συνδεδεμένα στο δάπεδο (ή στο δάπεδο και στα τοιχώματα)
και θα έχουν επένδυση δύσφλεκτου τεχνητού υφάσματο̋ (ή τεχνητού δέρματο̋), πλενόμενου τύπου.
Στο εσωτερικό του λεωφορείου και σε κατάλληλε̋ θέσει̋ του διαδρόμου θα υπάρχουν τοποθετημένοι οριζόντιοι
ορθοστάτε̋ κατασκευασμένοι από σωλήνε̋ οι οποίοι ανά τακτικά διαστήματα θα διαθέτουν χειρολαβέ̋ για την
στήριξη των όρθιων επιβατών, τουλάχιστον 36 όρθιοι επιβάτε̋. Επιθυμητό̋ ο μεγαλύτερο̋ αριθμό̋ επιβατών.
Επίση̋ θα υπάρχουν τοποθετημένα κομβία αίτηση̋ στάση̋, σε επιλεγμένα σημεία, προσιτά για του̋ επιβάτε̋.
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό, υψηλή̋ ποιότητα̋, ανθεκτικό και στέρεα τοποθετημένο.
Ο θάλαμο̋ στον χώρο οδήγηση̋ θα είναι εφοδιασμένο̋ με :
· Καθρέπτε̋ εξωτερικού̋ δεξιά και αριστερά και πεζοδρομίου δεξιά στα πλάγια τη̋ καμπίνα̋ ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι.
· Εσωτερικό καθρέπτη στη θέση του οδηγού με τον οποίο ο οδηγό̋ μπορεί να εποπτεύει όλον τον εσωτερικό χώρο
του αστικού λεωφορείου.
· Ανατομικό κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο (ύψο̋ - εμπρό̋ - πίσω –κλίση πλάτη̋), για άνετη προσαρμογή κατά την
οδήγηση.
· Ζώνη ασφαλεία̋ τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στηρίγματα κεφαλή̋.
· Σκιάδια ανεμοθώρακα και θήκε̋ μικροαντικειμένων στι̋ πόρτε̋.
Επίση̋ θα διαθέτει:
· Σύστημα θέρμανση̋ του θαλάμου επιβατών. Θα επιτυγχάνεται με συσκευέ̋ θέρμανση̋ (καλοριφέρ) κατάλληλη̋
απόδοση̋ που θα λειτουργούν με το ψυκτικό υγρό του κινητήρα.
· Το λεωφορείο διαθέτει επαρκέ̋ και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού (βεβιασμένου και φυσικού), σύστημα
θέρμανση̋ (για τον χώρο του οδηγού και τον χώρο των επιβατών) και σύστημα κλιματισμού απόδοση̋ τουλάχιστον
28kw για να προσφέρει ικανοποιητική ψύξη στον εσωτερικό χώρο των επιβατών κατά την θερινή περίοδο. Επιθυμητό
το μεγαλύτερο σύστημα κλιματισμού για επιπλέον απόδοση.
· Κόρνα προβλεπόμενη̋ ισχύο̋ και θορύβου.
· Ηχητικό σήμα οπισθοπορεία̋ (βομβητή̋ οπισθοπορεία̋)
· Αισθητήρα παρκαρίσματο̋
· Θα υπάρχουν πίνακε̋ οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτε̋ παρακολούθηση̋ καλή̋ λειτουργία̋ του
κινητήρα και γενικά τη̋ πορεία̋ του, κατάλληλου φωτισμού, με εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγηση̋.
· Θα υπάρχει πλήρη̋ πίνακα̋ ελέγχου.
· Ράδιο cd
· Μικροφωνική εγκατάσταση, για πληροφόρηση των επιβατών
· Στον χώρο πάνω από το αλεξήνεμο θα υπάρχει ειδική μεγάλη πινακίδα, ηλεκτρονικού τύπου, με χρήση διόδων
led, ανάλογων διαστάσεων ελεύθερου επαναλαμβανόμενου προγραμματισμού
και δυνατότητα εισαγωγή̋
διαφορετικού κειμένου, για την πληροφόρηση των επιβατών.
· Να δοθούν οι διαστάσει̋ τη̋ και τυχόν επιπλέον δυνατότητε̋.
· Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατόν διάσταση εμπρόσθια̋ και πλαϊνή̋ πινακίδα̋. Η θέση τοποθέτηση̋ τη̋ ειδική̋
πινακίδα̋ θα είναι εντό̋ του θαλάμου οδήγηση̋ και ο προσανατολισμό̋ τη̋ θα είναι εξωτερικό̋ ώστε να διαβάζεται
το κείμενο εξωτερικά του οχήματο̋. Ο φωτισμό̋ τη̋ πινακίδα̋ θα είναι κατάλληλο̋ ώστε να είναι εμφανέ̋ το κείμενο
κατά την ημέρα και τη νύκτα χωρί̋ να απαιτείται άλλο̋ φωτισμό̋ εκτό̋ των διόδων Led και σε χρωματισμό
τυποποιημένο των πινακίδων αυτή̋ τη̋ τεχνολογία̋, Ο προγραμματισμό̋ των εμφανιζόμενων λέξεων πρέπει να
γίνεται με χειριστήριο επί τη̋ πινακίδα̋ ή επί του οχήματο̋, όταν αυτή είναι τοποθετημένη.
· Χειρολαβέ̋ για την στήριξη όρθιων επιβατών.
· Κομβία αίτηση̋ στάση̋. Θα υπάρχουν τοποθετημένα κομβία σε επιλεγμένα σημεία, με εύκολη πρόσβαση των
επιβατών.
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Ηλεκτρικό Σύστημα

15.

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματο̋ θα είναι 12V ή 24V και τα υποσυγκροτήματα / εξαρτήματά του θα είναι μονωμένα
και προστατευμένα από τη θέρμανση, το περιβάλλον.
Θα φέρει:
·
Κατάλληλο(ου̋) συσσωρευτή(έ̋) των 12V και με επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον για την ανεμπόδιστη
εκκίνηση και λειτουργία του Λεωφορείου.
·
Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισμό που προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
Βάρο̋ – Διαστάσει̋ – Κύκλο̋ στροφή̋
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρο̋ να είναι ανάλογο ώστε να καλύπτει τι̋ απαιτήσει̋ για την
ικανοποιητική και ασφαλή μεταφορά των προαναφερθέντων επιβατών και να μην υπερβαίνει του̋ 13,5
τόνου̋.
Το απόβαρο του λεωφορείου να είναι το ελαφρύτερο δυνατόν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η οικονομία καυσίμου
κατά την καθημερινή χρήση του.
Να δοθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο και το απόβαρο του λεωφορείου.
16.

1.

2.
·
·
·
·
3.

Διαστάσει̋ του λεωφορείου :
Συνολικό μήκο̋ έω̋ 9,6 μέτρα
Πλάτο̋ έω̋ 2,5 μέτρα
Μεταξόνιο να μην ξεπερνά τα 4,5 μέτρα
Ύψο̋ από το έδαφο̋ περίπου 30 εκατοστά. Θα εκτιμηθεί το χαμηλότερο δυνατό .
Ο Κύκλο̋ στροφή̋ τη̋ εξωτερική̋ γωνία̋ του λεωφορείου θα είναι μικρότερο̋ από 15,5 μέτρα.

17.
Παρελκόμενα
Το αστικό λεωφορείο θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα :
· Πλήρη εφεδρικό τροχό
· Άγκιστρο ρυμούλκηση̋
· Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώ̋ σε κατάσταση, γρύλο̋, τάκοι
κ.ά.
· Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρε̋ σύμφωνα με τον Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋ (Κ.Ο.Κ.) (όπω̋ θα ισχύει κατά
την ημερομηνία έκδοση̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ του οχήματο̋).
· Πλήρε̋ φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
· Τρίγωνο βλαβών .
· Ψηφιακό ταχογράφο σύγχρονη̋ τεχνολογία̋
· Τάκου̋ αναστολή̋ κίνηση̋ τροχών
· Φακό πολλαπλών εφαρμογών
· Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, έλεγχο συντήρηση̋, επισκευή και καλή λειτουργία του
οχήματο̋, σε δύο σειρέ̋ για τον κινητήρα στην Ελληνική γλώσσα και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε
ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).
Γενικά το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάθε μηχανισμό, σύστημα ή εξάρτημα ή συσκευή που
προβλέπεται από τον Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋ (ΚΟΚ) και τι̋ λοιπέ̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τι̋ ειδικέ̋ συνθήκε̋
κυκλοφορία̋.
18.

Χρωματισμό̋

Το υπό προμήθεια αστικού λεωφορείου πριν βαφεί θα καθαρισθεί, θα απολιπανθεί και θα ασταρωθεί εσωτερικά –
εξωτερικά, ώστε να υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία.
Ο εξωτερικό̋ χρωματισμό̋ του αμαξώματο̋ πρέπει να είναι διπλή̋ ακρυλική̋ βαφή̋ δύο συστατικών, τουλάχιστον
2 διαφορετικών αποχρώσεων, που θα επιλεγεί από τον Δήμο, από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή
Θα φέρει την προβλεπόμενη κίτρινη περιμετρική λωρίδα και τι̋ επιγραφέ̋ που θα καθοριστούν σε συνεννόηση με
τον προμηθευτή πριν από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ ,σε εύλογο χρόνο.
19.

Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια

Το αστικό λεωφορείο θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των πολιτών. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλού̋ λειτουργία̋, τα οποία θα περιγραφούν στην τεχνική προσφορά.
Θα υπάρχει πλήρη̋ ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα
Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με του̋ απαραίτητου̋ προβολεί̋, φώτα πορεία̋, σταθμεύσεω̋, κλπ.
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Το όχημα θα φέρει τι̋ χαρακτηριστικέ̋ ενδείξει̋ του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπω̋ όνομα, διεύθυνση,
τύπο, αριθμό σειρά̋ κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλού̋ λειτουργία̋ και κάθε ειδική̋ διάταξη̋ για
την ασφάλεια λειτουργία̋.
20.

Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία - Τεχνική υποστήριξη

Ο προμηθευτή̋ με την προσφορά οφείλει να καταθέσει μαζί με τον φάκελο τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ :
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή ότι στην προμήθεια των οχημάτων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα,
ταξινόμηση̋, πινακίδων, έγκριση τύπου των οχημάτων, τέλη κυκλοφορία̋, άδεια κυκλοφορία̋, όλα τα απαραίτητα
πιστοποιητικά για την κυκλοφορία των οχημάτων (έγκριση τύπου, κάρτα καυσαερίων κλπ) ώστε τα οχήματα με την
παραλαβή να είναι έτοιμα προ̋ χρήση.
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή για τον χρόνο παράδοση̋ ο οποίο̋ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο̋ από
πέντε (5) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή για παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα
παράδοση̋ των ζητούμενων θα είναι μικρότερο από 10 ημέρε̋.
· Να δοθεί αντίγραφο πιστοποιητικών διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ σειρά̋ ISO 9001 του κατασκευαστή ή ισοδύναμο
αυτού. Άδεια λειτουργία̋ συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα κατάλληλη για τι̋ επισκευέ̋ και συντηρήσει̋ που
απαιτούνται στα πλαίσια τη̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ των οχημάτων.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενο̋ χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση εργασιών θα
καταθέσει με τα δικαιολογητικά αντίγραφο τη̋ άδεια̋ του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώ̋ και υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη του συνεργείου ότι σε περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ εργασία̋ αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό̋
του αναδόχου τι̋ εργασίε̋ αυτέ̋.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενο̋ χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση εργασιών θα πρέπει
να προσκομισθεί πιστοποιητικό διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ σειρά̋ ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού, για το
συνεργαζόμενο συνεργείο.
• Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋ τουλάχιστον για 2 έτη για το πλήρε̋ όχημα,
ή 200.000 χιλιόμετρα ( όποιο λήξει πρώτο).
•

Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή εγγύηση̋ αντισκωριακή̋ προστασία̋ πλαισίου τουλάχιστον 3 έτη.

• Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευή̋ ότι αποδέχεται την εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ τη̋ παραγγελία̋ σε
περίπτωση κατακύρωση̋ στον διαγωνιζόμενο και για την παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη.
• Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή για τον τρόπο αντιμετώπιση̋ των αναγκών συντήρηση̋ / service. Η
ανταπόκριση του συνεργείου συντήρηση̋ / αποκατάσταση̋ θα γίνεται το πολύ εντό̋ 4 εργασίμων ημερών από την
εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβη̋ και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντό̋ είκοσι 15 εργασίμων ημερών.
21.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Ο προμηθευτή̋ οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει του̋ οδηγού̋ του Δήμου για το χειρισμό και την συντήρηση
κάθε οχήματο̋.
Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευση̋ (πρόγραμμα εκπαίδευση̋ προσωπικού, αριθμό̋ εκπαιδευτών,
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).
22.

Παράδοση Οχημάτων

Η τελική παράδοση των αστικών λεωφορείων θα γίνει στο γκαράζ του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον
προμηθευτή. Θα παραδοθεί μαζί με όλε̋ τια απαραίτητε̋ εγκρίσει̋, πιστοποιήσει̋, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού,
ταξινόμηση̋, πινακίδων, ελληνική έγκριση τύπου των οχημάτων, τέλη κυκλοφορία̋, άδεια κυκλοφορία̋ και όλα
γενικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ώστε τα οχήματα με την παραλαβή του̋
να είναι έτοιμα προ̋ κυκλοφορία .
Ο Χρόνο̋ παράδοση̋ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο̋ από πέντε (5) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋
23.

Παραλαβή οχημάτων

Η Επιτροπή παραλαβή̋ διατηρεί κάθε δικαίωμα να κρίνει τυχόν αποκλίσει̋ από τι̋ απαιτήσει̋ τη̋ παρούσα̋
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προδιαγραφή̋ ω̋ ουσιώδει̋ ή επουσιώδει̋ και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν. 4412/2016, να προχωρήσει
στην απόρριψη ή μη τη̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋.
Σε κάθε τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να προσδιορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία, με τα
οποία και θα συμπληρωθεί αντιστοίχω̋ το ακόλουθο Ερωτηματολόγιο – Φύλλο Συμμόρφωση̋.
24.

Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋

Τα λεωφορεία θα καλύπτονται από εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ για όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη και το
αμάξωμα διάρκεια̋ τουλάχιστον 2 ετών ή 200.000 χιλιόμετρα( όποιο λήξει πρώτο ).
Η εγγύηση για αντισκωριακή προστασία των λεωφορείων θα είναι τουλάχιστον 3 ετών.
25.

Συμπληρωματικά Στοιχεία τη̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋

Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφέ̋ του προσφερόμενου αστικού
λεωφορείου σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώ̋ τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητε̋
των προσφερόμενων οχημάτων.
Ο προμηθευτή̋ αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που
θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση
τη̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ του οχήματο̋.
Θα ληφθούν υπόψη οι μικρότερε̋ λειτουργικέ̋ ενεργειακέ̋ και περιβαλλοντικέ̋ επιπτώσει̋ των εκπομπών CO2 ,
NOxNMHC και εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων.
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αστικό λεωφορείο
Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εισαγωγή
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Πλαίσιο – Αμάξωμα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Διατάξει̋ Έλξη̋ – Ρυμούλκηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Κινητήρα̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Ψύξη̋ Κινητήρα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Εξαγωγή̋ Καυσαερίων
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Μετάδοση̋ Κίνηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Κιβώτιο Ταχυτήτων
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Διαφορικά - Άξονε̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Διεύθυνση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
τη̋ διακήρυξη̋

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη

μελέτη

ΝΑΙ
ΝΑΙ

μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη
ΝΑΙ
μελέτη
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Α/Α
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23. 24.

25.

26.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύστημα Πέδηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Ανάρτηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Θάλαμο̋ Οδήγηση̋ – Επιβατών
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Ηλεκτρικό Σύστημα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Βάρο̋ – Διαστάσει̋ – Κύκλο̋ Στροφή̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Παρελκόμενα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Χρωματισμό̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία Τεχνική υποστήριξη
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη τη̋ διακήρυξη̋
Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη τη̋ διακήρυξη̋
Παράδοση Οχημάτων
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική
μελέτη τη̋ διακήρυξη̋
Παραλαβή οχημάτων
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Συμπληρωματικά Στοιχεία τη̋ Τεχνική̋
Προσφορά̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Οι απαντήσει̋ στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση̋ να είναι κατά προτίμηση αναλυτικέ̋ και επεξηγηματικέ̋
Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστη̋
σχέση̋ ποιότητα̋ – τιμή̋, για κάθε τμήμα χωριστά, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΤΜΗΜΑ Α΄

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κν) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ σν (%)

1

Ισχύ̋ και Ροπή Στρέψη̋ Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων

6

2

Σύστημα μετάδοση̋ κιβώτιο ταχυτήτων

5
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3

Σύστημα πέδηση̋

3

4

Σύστημα αναρτήσεων

8

5

Βάρη-διαστάσει̋-κύκλο̋ στροφή̋

12

6
7
8
9

Καμπίνα οδήγηση̋

4
20
5
10

10
11

Θάλαμο̋ – θέσει̋ επιβατών –πόρτε̋, πινακίδα προορισμών
Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ - αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνο̋ παράδοση̋
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνο̋ ανταπόκριση̋ συνεργείου – Χρόνο̋
αποκατάσταση̋

12
15

Χρόνο̋ παράδοση̋

100
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγηση̋ κυμαίνεται από 100 βαθμού̋ στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώ̋ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι του̋ 120 βαθμού̋ όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσει̋ του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγηση̋ βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία τη̋ προσφορά̋.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρου̋ συντελεστή
βαρύτητα̋ επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία τη̋ προσφορά̋ θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +……+σν.Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμού̋ (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσει̋ από τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋) επιφέρουν την απόρριψη τη̋ προσφορά̋.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο τη̋
προσφερθείσα̋ τιμή̋ προ̋ την βαθμολογία τη̋ (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερο̋ αριθμό̋), σύμφωνα
με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνική̋ προσφορά̋

ΤΜΗΜΑ Β΄ : ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ

1.

Εισαγωγή

Οι παρακάτω τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ καθορίζουν τι̋ ελάχιστε̋ ουσιώδει̋ απαιτήσει̋, τα τεχνικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά για την προμήθεια ενό̋ πούλμαν. Απαιτείται χωρητικότητα τουλάχιστον 29 επιβατών και ενό̋
συνοδηγού και επιπλέον του οδηγού (29+1+1) για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. Επιθυμητό̋ ο μεγαλύτερο̋
δυνατόν αριθμό̋ καθήμενων για την εξυπηρέτηση των Δημοτικών αναγκών.

2. Περιγραφή
Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι καινούργιο, τυποποιημένο προϊόν εμπορικού τύπου, σύγχρονη̋ τεχνολογία̋ και
σχεδίαση̋ και αντιρρυπαντική̋ τεχνολογία̋, EURO 6.
Το όχημα θα είναι κατασκευασμένο με επιμέλεια και σύμφωνα με του̋ κανονισμού̋ που ισχύουν στην ΕΕ και διεθνώ̋,
από αναγνωρισμένο οίκο του εσωτερικού ή εξωτερικού, αποδεδειγμένα εξειδικευμένο σ’ αυτή την κατηγορία των
οχημάτων.
Όλα τα μέρη του οχήματο̋ πρέπει να είναι στιβαρή̋ κατασκευή̋ και ικανά να μεταφέρουν το φορτίο του̋ με
ασφάλεια και τη μέγιστη ευελιξία και ευστάθεια, κάτω από δυσχερεί̋ εδαφολογικέ̋ και καιρικέ̋ συνθήκε̋.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3. Πλαίσιο – Αμάξωμα
Το πλαίσιο θα είναι ειδικά κατασκευασμένο για την προοριζόμενη χρήση του, και θα έχει πλήρη αντισκωριακή
προστασία. Θα είναι εργονομικά σχεδιασμένο και αρκετά ευέλικτο, για την εκτέλεση του σκοπού που προορίζεται.
Το αμάξωμα θα είναι ενισχυμένη̋ κατασκευή̋ θα πληρούνται τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία για την ασφάλεια
έναντι ανατροπή̋ και θα διαθέτει καλή μόνωση έναντι του θορύβου, τη̋ θερμότητα̋ και θα προσφέρει πλήρη
στεγανότητα.
Το πούλμαν θα είναι κατασκευασμένο με υλικά σύγχρονη̋ τεχνολογία̋ που θα του επιτρέπουν να έχει χαμηλό
απόβαρο αλλά και χαμηλό μέγιστο ολικό μικτό βάρο̋.

4. Διατάξει̋ Έλξη̋ – Ρυμούλκηση̋
Το πούλμαν θα φέρει κατάλληλε̋ διατάξει̋ έλξη̋ και ρυμούλκηση̋
5. Κινητήρα̋
Ο πετρελαιοκινητήρα̋ (Diesel) θα είναι αντιρρυπαντική̋ τεχνολογία̋ EURO 6, τουλάχιστον τετρακύλινδρο̋
τετράχρονο̋, υδρόψυκτο̋, με υπερπληρωτή (Turbocharger) ή υπερσυμπιεστή τελευταία̋ γενιά̋ (Compressor), με
ενδιάμεση ψύξη αέρα υπερπλήρωση̋ (Intercooler). Θα διαθέτει σύγχρονο σύστημα τροφοδοσία̋ καυσίμων με άμεση
έγχυση. Ο κινητήρα̋ πληροί τι̋ προδιαγραφέ̋ καυσαερίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα για την
κυκλοφορία του.
Απαιτούμενο̋ κυβισμό̋ θα είναι τουλάχιστον 5.000cc για να αποφευχθεί μελλοντική κόπωση, με ισχύ τουλάχιστον
190 Ηp , και υψηλή̋ ροπή̋ η οποία θα είναι επαρκή̋ ώστε να εξασφαλίζει ταχύτητα με πλήρε̋ φορτίο τουλάχιστον
80 Km/h.
Οι ανωτέρω επιδόσει̋ θα επιτυγχάνονται χωρί̋ ενδείξει̋ υπερθέρμανση̋ ή κακή̋απόδοση̋ – λειτουργία̋ του
κινητήρα.
Θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα όργανα και ενδείξει̋ για τον έλεγχο το λειτουργία̋ καισυντηρήσεω̋ του κινητήρα.

6. Σύστημα Ψύξη̋ Κινητήρα
Το υγρού τύπου σύστημα ψύξη̋ του κινητήρα θα έχει ανεμιστήρα εκκινούμενο μέσω θερμοστάτη, θα διαθέτει
σύστημα εξαναγκασμένη̋ κυκλοφορία̋ ψυκτικού υγρού και πρόσθετο δοχείο αναπλήρωση̋. Το σύστημα ψύξεω̋
πρέπει να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία του κινητήρα χωρί̋ υπερθέρμανση.
7.

Σύστημα Εξαγωγή̋ Καυσαερίων

Να συμφωνεί με τα προβλεπόμενα από τον ΚΟΚ και την ΕΕ ω̋ προ̋ τον θόρυβο, τον περιορισμό των εκπεμπόμενων
καυσαερίων και τη μόλυνση του περιβάλλοντο̋. Απαιτείται η κάλυψη τη̋ ισχύουσα̋ νομοθεσία̋ κατά την ημερομηνία
κατασκευή̋ του και ταξινόμηση̋ του.
Το σύστημα εξαγωγή̋ καυσαερίων θα είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλή̋ ποιότητα̋ και ανθεκτικά στην
οξείδωση.
Επίση̋ ο σωλήνα̋ εξαγωγή̋ καυσαερίων πρέπει να είναι σε τέτοια θέση ώστε να αποφεύγεται η τυχαία είσοδο̋
καυσαερίων στο θάλαμο επιβατών, σε όλε̋ τι̋ συνθήκε̋ οδήγηση̋, εργασία̋ και στάθμευση̋.
8. Σύστημα Μετάδοση̋ Κίνηση̋
Το σύστημα μετάδοση̋ κίνηση̋ θα είναι 4X2 κατάλληλο και θα παρέχει τη δυνατότητα μεταφορά̋ τη̋ ισχύο̋ του
κινητήρα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενε̋ επιδόσει̋ του πούλμαν όπω̋ αυτέ̋ περιγράφονται στην τεχνική
περιγραφή.
9. Κιβώτιο Ταχυτήτων
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικού τύπου και θα διαθέτει σύστημα συγχρονισμού με τουλάχιστον έξι (6)
ταχυτήτων εμπροσθοπορεία̋ και μία̋ (1) ταχύτητα̋ οπισθοπορεία̋.
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10. Διαφορικά – Άξονε̋
Οι άξονε̋ να είναι στιβαρή̋ κατασκευή̋ και έχουν την δυνατότητα φόρτιση̋ που ξεπερνά το μεικτό επιτρεπτό βάρο̋
του πούλμαν .
Το διαφορικό θα είναι κατάλληλο για τον υποβιβασμό των στροφών που φτάνουν στου̋ τροχού̋, τη διαφοροποίηση
του αριθμού στροφών των τροχών του ίδιου άξονα και για κάθε αλλαγή διεύθυνση̋.
Το βήμα του διαφορικού θα είναι κατάλληλο ώστε το πούλμαν με πλήρε̋ φορτίο να μπορεί να κινείται ικανοποιητικά
ακόμα και σε οδοστρώματα με την προαναφερθείσα κλίση ανάβαση̋
11. Σύστημα Διεύθυνση̋
Το σύστημα διεύθυνση̋ θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή διεύθυνση του πούλμαν στα προαναφερθέντα οδικά
δίκτυα. Για την εύκολη και ανεμπόδιστη πρόσβαση του πούλμαν στου̋ στενού̋ δρόμου̋ του Δήμου και του̋ χώρου̋
στάθμευση̋ απαιτείται μικρό μεταξόνιο που να μην ξεπερνά τα 3,4 μέτρα και ο μικρότερο̋ δυνατόν κύκλο̋ στροφή̋.
Το εξωτερικό ολικό μήκο̋ του πούλμαν θα είναι μικρότερο από 7,5 μέτρα.
Το σύστημα θα είναι υδραυλική̋ ή ηλεκτρική̋ ή ηλεκτρουδραυλική̋ υποβοήθηση̋ με δυνατότητα μηχανική̋
λειτουργία̋, ώστε σε περίπτωση βλάβη̋ του υδραυλικού, να παραμένει δυνατή η διεύθυνση και ο οδηγικό̋ έλεγχο̋
του οχήματο̋ από τον οδηγό.
Η θέση του τιμονιού θα είναι στην αριστερή πλευρά του θαλάμου οδήγηση̋ και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψο̋.
12. Σύστημα Πέδηση̋
Το σύστημα πέδηση̋ θα είναι κατάλληλο για την ασφαλή πέδηση του οχήματο̋ υπό πλήρε̋ φορτίο, θα συμφωνεί με
τι̋ αντίστοιχε̋ οδηγίε̋ τη̋ ΕΕ και θα είναι ω̋ κατωτέρω :
1. Υδραυλικό ή αέρο̋ σύστημα διπλού κυκλώματο̋.
2. Δισκόφρενα εμπρό̋ –πίσω
3. Θα διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματο̋ τροχών (ΑBS) το οποίο θα ελέγχει διαρκώ̋ την μη εμπλοκή των τροχών
σε όλο το φάσμα λειτουργία̋ –
4. Μηχανικό ή πνευματικό ή άλλου εξελιγμένου τύπου σύστημα πέδηση̋ στάθμευση̋ (χειρόφρενο).
13. Σύστημα Ανάρτηση̋
Οι αναρτήσει̋ των 2 αξόνων θα είναι με παραβολικά ελάσματα ή αερόσουστε̋ ή συνδυασμό αυτών.
Η πραγματική φόρτωση των αξόνων δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
κατ' άξονα συνολικά. Το πούλμαν θα φέρει έξι ελαστικά επίσωτρα καινούργια θα είναι ακτινωτού τύπου (Radial),
αεροστεγή (Tubeless) χωρί̋ αεροθάλαμο, με πέλμα για άσφαλτο. Τα ελαστικά των τροχών θα είναι καινούρια,
κατασκευή̋ του τελευταίου εξαμήνου.
Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπο̋, ο κατασκευαστή̋ και οι ικανότητε̋ αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών
σύμφωνα με τον ETRTO και την οδηγία 2001/43/ΕΚ.

14. Θάλαμο̋ Οδήγηση̋ – Επιβατών
Ο θάλαμο̋ θα είναι κλειστού τύπου, μεταλλικό̋, βραχεία̋ κατασκευή̋, προωθημένη̋ οδήγηση̋ και προδιαγραφών
ασφαλεία̋ έναντι συγκρούσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία τη̋ ΕΕ.
Θα εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ηχητική και θερμική μόνωση εντό̋ του θαλάμου.
Το πούλμαν θα φέρει δύο θύρε̋ για την εύκολή και γρήγορη πρόσβαση των επιβατών. Οι θύρε̋ θα διαθέτουν
χειροκίνητο ή ηλεκτρικό ή ηλεκτροπνευματικό σύστημα ανοίγματο̋.
Οι θύρε̋ θα παρέχουν απόλυτη υδατοστεγανότητα με ελαστικά παρεμβύσματα υψηλή̋ ποιότητα̋.
Το αλεξήνεμο θα είναι από κρύσταλλο ασφαλεία̋ (triplex) και τα πλευρικά παράθυρα (securit). Θα υπάρχει σύστημα
παροχή̋ νερού με ηλεκτρική αντλία και ακροφύσια και με του̋ αντίστοιχου̋ υαλοκαθαριστήρε̋.
Θα υπάρχουν κουρτινάκια σκίαση̋ στα παράθυρα των επιβατών για την προστασία του̋ από τι̋ ακτίνε̋ του ήλιου.
Τα καθίσματα θα είναι τοποθετημένα δεξιά και αριστερά του οχήματο̋ με διάδρομο μεταξύ του̋.
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Επίση̋ θα είναι άνετα και αναπαυτικά, ανατομικού σχεδιασμού, στέρεα συνδεδεμένα στο δάπεδο (ή στο δάπεδο και
στα τοιχώματα) και θα έχουν επένδυση δύσφλεκτου τεχνητού υφάσματο̋ (ή τεχνητού δέρματο̋), πλενόμενου
τύπου. Θα διαθέτουν ζώνε̋ 2 σημείων για την ασφάλεια των επιβατών
Τα 4 μπροστινά καθίσματα που είναι εκτεθειμένα θα διαθέτουν ζώνε̋ 3 σημείων.
Το δάπεδο θα είναι υπενδεδυμένο με μονωτικό υλικό, υψηλή̋ ποιότητα̋, ανθεκτικό και στέρεα τοποθετημένο.
Ο θάλαμο̋ στον χώρο οδήγηση̋ θα είναι εφοδιασμένο̋ με :
· Καθρέπτε̋ εξωτερικού̋ δεξιά και αριστερά και πεζοδρομίου δεξιά στα πλάγια τη̋ καμπίνα̋. Εσωτερικό καθρέπτη
στη θέση του οδηγού με τον οποίο ο οδηγό̋ μπορεί να εποπτεύει όλον τον εσωτερικό χώρο του πούλμαν.
· Ανατομικό κάθισμα οδηγού, ρυθμιζόμενο (ύψο̋ - εμπρό̋ - πίσω –κλίση πλάτη̋), για άνετη προσαρμογή κατά την
οδήγηση. Επίση̋ θα διαθέτει ζώνη ασφαλεία̋ τριών σημείων εγκεκριμένου τύπου και στηρίγματα κεφαλή̋.
· Σκιάδια ανεμοθώρακα και θήκε̋ μικροαντικειμένων στι̋ πόρτε̋.
Επίση̋ το πούλμαν θα διαθέτει :
· Το σύστημα θέρμανση̋ του θαλάμου επιβατών θα επιτυγχάνεται με συσκευέ̋ θέρμανση̋ (καλοριφέρ) κατάλληλη̋
απόδοση̋ που θα λειτουργούν με το ψυκτικό υγρό του κινητήρα.
· Θα διαθέτει επαρκέ̋ και αποτελεσματικό σύστημα αερισμού (βεβιασμένου και φυσικού), σύστημα θέρμανση̋
(για τον χώρο του οδηγού και τον χώρο των επιβατών) και σύστημα κλιματισμού που θα προσφέρει ικανοποιητική
ψύξη στον εσωτερικό χώρο των επιβατών κατά την θερινή περίοδο. Επιθυμητό το μεγαλύτερο σύστημα κλιματισμού
για επιπλέον απόδοση.
· Θα έχει εγκατάσταση με ηχεία για όλου̋ του̋ επιβάτε̋
· Θα έχει για έξοδο κινδύνου, καταπακτή στην οροφή και ειδικό κρύσταλλο στο οπίσθιο παράθυρο για περίπτωση
διαφυγή̋
· Κόρνα προβλεπόμενη̋ ισχύο̋ και θορύβου.
· Ηχητικό σήμα οπισθοπορεία̋ (βομβητή̋ οπισθοπορεία̋)
· Αισθητήρα παρκαρίσματο̋
· Θα υπάρχουν πίνακε̋ οργάνων με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτε̋ παρακολούθηση̋ καλή̋ λειτουργία̋ του
κινητήρα και γενικά τη̋ πορεία̋ του, κατάλληλου φωτισμού, με εργονομική διευθέτηση στο θάλαμο οδήγηση̋. Θα
υπάρχει πλήρη̋ πίνακα̋ ελέγχου.
Το ταμπλό του οδηγού συμπεριλαμβάνει:
· Στροφόμετρο, ταχύμετρο
· Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη κατανάλωση̋ πετρελαίου σε λίτρα
· Ένδειξη για ad-blue
· Ψηφιακή ένδειξη χιλιομέτρων
· Ενδεικτικέ̋ προειδοποιητικέ̋ λυχνίε̋ για μπαταρίε̋ ,εκκίνηση, θερμοκρασία κινητήρα
· Ψηφιακό ταχογράφο
· Περιοριστή ταχύτητα̋ στο 100 χιλιόμετρα
· Ράδιο cd
· Μικροφωνική εγκατάσταση με ηχεία
15.

Ηλεκτρικό Σύστημα

Η τάση του ηλεκτρικού κυκλώματο̋ θα είναι 12V ή 24V και τα υποσυγκροτήματα /
εξαρτήματά του θα είναι μονωμένα και προστατευμένα από τη θέρμανση και το περιβάλλον.
Θα φέρει κατάλληλο (ου̋) συσσωρευτή (έ̋) των 12V και με επαρκή χωρητικότητα τουλάχιστον για την ανεμπόδιστη
εκκίνηση και λειτουργία του οχήματο̋.
Ηλεκτρικό εξωτερικό φωτισμό που προβλέπεται από τον ΚΟΚ.
16. Βάρο̋ – Διαστάσει̋
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρο̋ να είναι ανάλογο ώστε να καλύπτει τι̋ απαιτήσει̋ για την ικανοποιητική και
ασφαλή μεταφορά των προαναφερθέντων επιβατών και να μην υπερβαίνει του̋ 9,5 τόνου̋.
Το απόβαρο του πούλμαν να είναι το ελαφρύτερο δυνατόν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η οικονομία καυσίμου κατά
την καθημερινή χρήση του.
Να δοθεί το μέγιστο επιτρεπόμενο και το απόβαρο του πούλμαν.
Διαστάσει̋ του πούλμαν :
·
·

Εξωτερικό μήκο̋ έω̋ 7,5 μέτρα
Πλάτο̋ έω̋ 2,5 μέτρα
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·
Εξωτερικό ύψο̋ έω̋ 3,3 μέτρα
·
Ύψο̋ από το έδαφο̋ περίπου 30 εκατοστά.
·
Εσωτερικό ύψο̋ από το διάδρομο έω̋ την οροφή έω̋ 2,00 μέτρα για την άνεση των επιβατών
·
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμου 150 λίτρα
·
Χωρητικότητα μπαγαζιέρα̋ τουλάχιστον 3 κυβικά
Να δοθούν οι διαστάσει̋ του πούλμαν.

17. Παρελκόμενα
Το πούλμαν θα παραδοθεί τα ακόλουθα παρελκόμενα :
·
Πλήρη εφεδρικό τροχό
·
Άγκιστρο ρυμούλκηση̋
·
Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώ̋ σε κατάσταση, γρύλο̋,
τάκοι κ.ά.
·
Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρε̋ σύμφωνα με τον Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋ (Κ.Ο.Κ.) (όπω̋ θα ισχύει
κατά την ημερομηνία έκδοση̋ άδεια̋ κυκλοφορία̋ του οχήματο̋).
·
Πλήρε̋ φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
·
Τρίγωνο βλαβών .
·
Ψηφιακό ταχογράφο σύγχρονη̋ τεχνολογία̋
·
Τάκου̋ αναστολή̋ κίνηση̋ τροχών
·
Φακό πολλαπλών εφαρμογών
·
Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση, έλεγχο συντήρηση̋, επισκευή και καλή λειτουργία
του οχήματο̋, σε δύο σειρέ̋ για τον κινητήρα στην Ελληνική γλώσσα και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό
σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν).
Γενικά το πούλμαν πρέπει να είναι εφοδιασμένο με κάθε μηχανισμό, σύστημα ή εξάρτημα ή συσκευή που προβλέπεται
από τον Κώδικα Οδική̋ Κυκλοφορία̋ (ΚΟΚ) και τι̋ λοιπέ̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ και τι̋ ειδικέ̋ συνθήκε̋ κυκλοφορία̋.

18. Χρωματισμό̋
Το υπό προμήθεια όχημα πριν βαφεί θα καθαρισθεί, θα απολιπανθεί και θα ασταρωθεί εσωτερικά – εξωτερικά, ώστε
να υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία.
Ο εξωτερικό̋ χρωματισμό̋ του αμαξώματο̋ πρέπει να είναι διπλή̋ ακρυλική̋ βαφή̋ δύο συστατικών, τουλάχιστον
2 διαφορετικών αποχρώσεων, που θα επιλεγεί από τον Δήμο, από το διαθέσιμο χρωματολόγιο του κατασκευαστή .
Οι απαιτούμενε̋ επιγραφέ̋ θα καθορισθούν ομοίω̋ από την Υπηρεσία μετά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ σε
εύλογο χρόνο.
19. Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
Το πούλμαν θα έχει υψηλή προστασία και υγιεινή των πολιτών. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλού̋
λειτουργία̋.
Θα υπάρχει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα
Κ.Ο.K. και να είναι εφοδιασμένο με του̋ απαραίτητου̋ προβολεί̋, φώτα πορεία̋, σταθμεύσεω̋, κλπ.
Το όχημα θα φέρει τι̋ χαρακτηριστικέ̋ ενδείξει̋ του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπω̋ όνομα, διεύθυνση,
τύπο, αριθμό σειρά̋ κ.λπ.
Θα υπάρχει πρόληψη για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλού̋ λειτουργία̋ και κάθε ειδική̋ διάταξη̋ για
την ασφάλεια λειτουργία̋.
20. Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία - Τεχνική υποστήριξη
Ο προμηθευτή̋ με την προσφορά οφείλει να καταθέσει μαζί με τον φάκελο τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ :
·
Να δοθεί αντίγραφο πιστοποιητικών διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ σειρά̋ ISO 9001 του κατασκευαστή ή
ισοδύναμο αυτού. Άδεια λειτουργία̋ συνεργείου από τον αρμόδιο φορέα κατάλληλη για τι̋ επισκευέ̋ και συντηρήσει̋
που απαιτούνται στα πλαίσια τη̋ τεχνική̋ υποστήριξη̋ των οχημάτων.
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενο̋ χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση εργασιών θα
καταθέσει με τα δικαιολογητικά αντίγραφο τη̋ άδεια̋ του συνεργαζόμενου συνεργείου καθώ̋ και υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη του συνεργείου ότι σε περίπτωση ανάθεση̋ τη̋ εργασία̋ αναλαμβάνει να εκτελέσει για λογαριασμό̋
του αναδόχου τι̋ εργασίε̋ αυτέ̋.
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Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενο̋ χρησιμοποιεί συνεργαζόμενο συνεργείο για εκτέλεση εργασιών θα πρέπει
να προσκομισθεί πιστοποιητικό διασφάλιση̋ ποιότητα̋ τη̋ σειρά̋ ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού, για το
συνεργαζόμενο συνεργείο.
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή για τον χρόνο παράδοση̋ ο οποίο̋ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο̋ από
πέντε (5) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋ τουλάχιστον για 2 έτη για το πλήρε̋ όχημα.
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή για παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα
παράδοση̋ των ζητούμενων θα είναι μικρότερο από 10 ημέρε̋.
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή για εγγύηση αντισκωριακή̋ προστασία̋ πλαισίου για τουλάχιστον 3 έτη.
· Υπεύθυνη δήλωση από τον προμηθευτή για τον τρόπο αντιμετώπιση̋ των αναγκών συντήρηση̋ και σέρβι̋. Το
συνεργείο του προμηθευτή ή το συνεργαζόμενο συνεργείο θα ανταποκρίνεται έω̋ το πολύ τεσσάρων εργάσιμων
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβη̋ και ή έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντό̋ δεκαπέντε εργασίμων
ημερών.
· Υπεύθυνη δήλωση του εργοστασίου κατασκευή̋ ότι αποδέχεται την εκτέλεση τη̋ προμήθεια̋ τη̋ παραγγελία̋
σε περίπτωση κατακύρωση̋ στον διαγωνιζόμενο και για την παροχή ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη, στα
Αγγλικά και μετάφραση στα Ελληνικά από δικηγόρο ή επίσημη αρχή.
21. Εκπαίδευση Προσωπικού
Ο προμηθευτή̋ οφείλει με την παράδοση να εκπαιδεύσει του̋ οδηγού̋ του Δήμου για το χειρισμό και την συντήρηση
κάθε οχήματο̋.
Να κατατεθεί αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευση̋ (πρόγραμμα εκπαίδευση̋ προσωπικού, αριθμό̋ εκπαιδευτών,
χρησιμοποιούμενα εγχειρίδια και άλλα εποπτικά μέσα κ.λπ.).
22. Παράδοση Οχημάτων
Η τελική παράδοση των αστικών λεωφορείων θα γίνει στο γκαράζ του Δήμου με τα έξοδα να βαρύνουν τον
προμηθευτή. Θα παραδοθεί μαζί με όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ εγκρίσει̋, πιστοποιήσει̋, όλα τα έξοδα εκτελωνισμού,
ταξινόμηση̋, πινακίδων, ελληνική έγκριση τύπου των οχημάτων, τέλη κυκλοφορία̋, άδεια κυκλοφορία̋ και όλα
γενικά τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ώστε τα οχήματα με την παραλαβή του̋
να είναι έτοιμα προ̋ κυκλοφορία .
Ο Χρόνο̋ παράδοση̋ δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο̋ από πέντε (5) μήνε̋ από την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋
23.
Συμπληρωματικά Στοιχεία τη̋ Τεχνική̋ Προσφορά̋
Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφέ̋ του προσφερόμενου πούλμαν
σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώ̋ τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητε̋ του
προσφερόμενου πούλμαν.

Α/Α
1.

2.

3.

4.

5.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εισαγωγή
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην
τη̋ διακήρυξη̋
Περιγραφή
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην
τη̋ διακήρυξη̋
Πλαίσιο – Αμάξωμα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην
τη̋ διακήρυξη̋
Διατάξει̋ Έλξη̋ – Ρυμούλκηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην
τη̋ διακήρυξη̋
Κινητήρα̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην
τη̋ διακήρυξη̋

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΟΥΛΜΑΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

σχετική μελέτη

ΝΑΙ

σχετική μελέτη

ΝΑΙ

σχετική μελέτη

ΝΑΙ

σχετική μελέτη

ΝΑΙ

σχετική μελέτη

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6.

Σύστημα Ψύξη̋ Κινητήρα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Εξαγωγή̋ Καυσαερίων
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Μετάδοση̋ Κίνηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Κιβώτιο Ταχυτήτων
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Διαφορικά - Άξονε̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Διεύθυνση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Πέδηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Σύστημα Ανάρτηση̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Θάλαμο̋ Οδήγηση̋ – Επιβατών
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Ηλεκτρικό Σύστημα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Βάρο̋ – Διαστάσει̋ πούλμαν
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Παρελκόμενα
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Χρωματισμό̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Λειτουργικότητα, Αποδοτικότητα και Ασφάλεια
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Ποιότητα, Καταλληλότητα και Αξιοπιστία Τεχνική υποστήριξη
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Εκπαίδευση Προσωπικού
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Παράδοση Οχημάτων
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋
Συμπληρωματικά
Στοιχεία
τη̋
Τεχνική̋
Προσφορά̋
Όπω̋ αναλυτικά ορίζονται στην σχετική μελέτη
τη̋ διακήρυξη̋

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Οι απαντήσει̋ στο ανωτέρω φύλλο συμμόρφωση̋ να είναι κατά προτίμηση αναλυτικέ̋ και επεξηγηματικέ̋
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Κριτήριο ανάθεση̋ τη̋ σύμβαση̋ είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστη̋
σχέση̋ ποιότητα̋ – τιμή̋, για κάθε τμήμα χωριστά, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

ΤΜΗΜΑ Β΄

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΑ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Κν) ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 120 ΒΑΘΜΟΥΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ σν (%)

1

Ισχύ̋ και Ροπή Στρέψη̋ Κινητήρα, Εκπομπή καυσαερίων

6

2

Σύστημα μετάδοση̋ κιβώτιο ταχυτήτων

5

3

Σύστημα πέδηση̋

3

4

Σύστημα αναρτήσεων

8

5

Βάρη-διαστάσει̋-κύκλο̋ στροφή̋

12

6
7
8
9

Καμπίνα οδήγηση̋

4
20
5
10

10
11

Θάλαμο̋ – θέσει̋ επιβατών –πόρτε̋, πινακίδα προορισμών
Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋ - αντισκωριακή προστασία
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση- Τεχνική υποστήριξη- Χρόνο̋ παράδοση̋
ζητούμενων ανταλλακτικών – Χρόνο̋ ανταπόκριση̋ συνεργείου – Χρόνο̋
αποκατάσταση̋

12
15

Χρόνο̋ παράδοση̋

100
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγηση̋ κυμαίνεται από 100 βαθμού̋ στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώ̋ όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι του̋ 120 βαθμού̋ όταν υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσει̋ του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγηση̋ βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία τη̋ προσφορά̋.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρου̋ συντελεστή
βαρύτητα̋ επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία τη̋ προσφορά̋ θα προκύπτει από το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1.Κ1 + σ2.Κ2 +……+σν.Κν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμού̋ (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσει̋ από τι̋
τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ τη̋ παρούσα̋) επιφέρουν την απόρριψη τη̋ προσφορά̋.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο τη̋
προσφερθείσα̋ τιμή̋ προ̋ την βαθμολογία τη̋ (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερο̋ αριθμό̋), σύμφωνα
με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ
=
Τελική βαθμολογία τεχνική̋ προσφορά̋

Κερατσίνι 10/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
& ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ
CPV: 34121000-1, 34121500-6
Αρ. Μελέτη̋ : 14/2017
KA : 70.7132.0001 & 15.7132.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 479.991,00 ευρώ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

145.160,00

2

ΣΥΝΟΛΟ (€)
290.320,00

Φ.Π.Α. 24% :

69.676,80

ΣΥΝΟΛΟ TMHMA A΄ :

359.996,80

TMHMA B΄
ΕΙΔΟΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΤΕΜ.

ΣΥΝΟΛΟ (€)

96.770,00

1

96.770,00

Φ.Π.Α. 24% :

23.224,80

ΣΥΝΟΛΟ TMHMA Β΄ :

119.994,80

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α΄ & Β΄ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

479.991,60

Κερατσίνι 10/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ &
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
& ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ
CPV: 34121000-1, 34121500-6
Αρ. Μελέτη̋ : 14/2017
KA : 70.7132.0001 & 15.7132.0001
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 479.991,00 ευρώ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1o - Αντικείμενο τη̋ προμήθεια̋
Με την παρούσα μελέτη συγγραφή προβλέπεται η προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο 2 (δύο) καινούργιων
αστικών λεωφορείων για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Δημοτική̋ Συγκοινωνία̋ για την εξυπηρέτηση μετακίνηση̋ των
κατοίκων των δημοτικών διαμερισμάτων όπου το μεταφορικό έργο δεν καλύπτεται από τι̋ υφιστάμενε̋ γραμμέ̋
των δημόσιων συγκοινωνιών και 1 (ενό̋) καινούργιου πούλμαν για την μεταφορά και μετακίνηση ατόμων που
ανήκουν σε κοινωνικέ̋ ομάδε̋ όπω̋ ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι κλπ., του Δήμου στου̋ οποίου̋ παρέχονται
υπηρεσίε̋.
ΑΡΘΡΟ 2o - Ισχύουσε̋ διατάξει̋.
1. του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιε̋ Συμβάσει̋ Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στι̋ Οδηγίε̋ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχέ̋ δημοσιονομική̋ διαχείριση̋ και εποπτεία̋ (ενσωμάτωση τη̋
Οδηγία̋ 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλε̋ διατάξει̋»,
3. του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικέ̋ Απλουστεύσει̋ - Καταργήσει̋, Συγχωνεύσει̋ Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπέ̋ ρυθμίσει̋» και ειδικότερα τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1,
4. τη̋ παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή τη̋ ελληνική̋ νομοθεσία̋ στην Οδηγία 2011/7
τη̋ 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στι̋ εμπορικέ̋ συναλλαγέ̋»,
5. του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
6. του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαία̋ Ανεξάρτητη̋ Αρχή̋ Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
7. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋ με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλε̋ διατάξει̋”,
8. του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλε̋ διατάξει̋»,
9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενη̋ Αξία̋»,
10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητική̋ Διαδικασία̋ και άλλε̋ διατάξει̋” και ιδίω̋
των άρθρων 7 και 13 έω̋ 15,
11. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από του̋ Διατάκτε̋”
12. τη̋ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχο̋ Β') Απόφαση̋ του Υπ. Οικονομία̋ &
Ανάπτυξη̋ «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργία̋ και διαχείριση̋ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομία̋ και Ανάπτυξη̋»
13. τη̋ με αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεύχο̋ Β') Απόφαση̋ του Υπ. Οικονομία̋
& Ανάπτυξη̋ «Τεχνικέ̋ λεπτομέρειε̋ και διαδικασίε̋ λειτουρνία̋ του Εθνικού Συστήματο̋
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
ΑΡΘΡΟ 3o – Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία τη̋ μελέτη̋ είναι:
Τεχνική έκθεση
Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋
Ενδεικτικό̋ προϋπολογισμό̋
Συγγραφή υποχρεώσεων
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ΑΡΘΡΟ 4o - Τρόπο̋ εκτέλεση̋ τη̋ Προμήθεια̋
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωση̋ την
βέλτιστη̋ σχέση̋ ποιότητα̋ – τιμή̋, για κάθε τμήμα χωριστά.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα των υπό
προμήθεια ειδών, ω̋ αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα μελέτη, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματο̋.
ΑΡΘΡΟ 5o Εγγυήσει̋
Εγγύηση συμμετοχή̋ στον διαγωνισμό.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχή̋ υπέρ του συμμετέχοντο̋ για ποσό που θα
καλύπτει το 2% (δύο) τοι̋ εκατό (%) του προϋπολογισμού τη̋ μελέτη̋, χωρί̋ Φ.Π.Α. ήτοι 7.741,80 Ευρώ,
εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλω̋ για ποσό που θα καλύπτει το
2% (δύο) τοι̋ εκατό (%) τη̋ προϋπολογισθείσα̋ δαπάνη̋ προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένο τμήμα ή τμήματα
ειδών τη̋ μελέτη̋
Εγγύηση καλή̋ εκτέλεση̋ τη̋ σύμβαση̋.
Για την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋ απαιτείται η παροχή εγγύηση̋ καλή̋ εκτέλεση̋, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί τη̋ αξία̋ τη̋ σύμβαση̋, εκτό̋ ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή τη̋ σύμβαση̋.
Η διάρκεια ισχύο̋ τη̋ εγγυητική̋ καλή̋ εκτέλεση̋ θα είναι μεγαλύτερο̋ κατά από το συμβατικό χρόνο φόρτωση̋ ή
παράδοση̋ κατά δύο (2) μήνε̋.
Εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋
Ο προμηθευτή̋ μετά την παράδοση-παραλαβή των οχημάτων, υποχρεούται αφού του παραδοθεί η εγγυητική
καλή̋ εκτέλεση̋ να καταθέσει εγγύηση καλή̋ λειτουργία̋, (για την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που
ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο
εγγύηση̋ καλή̋ λειτουργία̋ ) των όρων τη̋ σύμβαση̋, το ύψο̋ τη̋ οποία̋ αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% τη̋
συνολική̋ συμβατική̋ αξία̋, χωρί̋ το ΦΠΑ.
Η διάρκεια τη̋ θα είναι τουλάχιστον 2 ετών.
ΑΡΘΡΟ 6ο - Έκπτωση του Αναδόχου
Αν γίνει αδικαιολόγητη υπέρβαση τη̋ συμβατική̋ προθεσμία̋ παράδοση̋ των οχημάτων ή ο
Ανάδοχο̋ δεν συμμορφώνεται με τι̋ κάθε είδου̋ υποχρεώσει̋ ή τι̋ γραπτέ̋ διαταγέ̋ τη̋ Υπηρεσία̋ θα κηρυχθεί
έκπτωτο̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του Ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 7ο - Πλημμελή̋ κατασκευή
Εάν τα υπό προμήθεια οχήματα δεν εκπληρώνουν του̋ όρου̋ τη̋ σύμβαση̋ ή εμφανίζουν ελαττώματα ή
κακοτεχνίε̋, ο Ανάδοχο̋ υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει, σύμφωνα με τι̋ ισχύουσε̋ διατάξει̋ του
Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 8ο - Φόροι - Τέλη – Κρατήσει̋ – Υποχρεώσει̋ Αναδόχου
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσει̋, ω̋ και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα τη̋ σύμβαση̋.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Τρόπο̋ Πληρωμή̋
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την καταβολή του 100% τη̋ συμβατική̋ αξία̋ μετά την
οριστική παραλαβή των οχημάτων και την έκδοση εξοφλητικού λογαριασμού (τιμολόγιο)και μόνο όταν θα είναι
έτοιμα προ̋ χρήση (έκδοση πινακίδων, τέλη κυκλοφορία̋, άδεια κυκλοφορία̋, όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για
την κυκλοφορία των οχημάτων).
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματο̋ θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώ̋ και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τι̋ αρμόδιε̋ υπηρεσίε̋ που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Χρόνο̋ ισχύο̋ προσφορών
Οι προσφορέ̋ ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα 180 ημερών, το οποίο υπολογίζεται
από την επομένη τη̋ ημέρα̋ διενέργεια̋ του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύο̋ μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα τη̋
διακήρυξη̋ απορρίπτεται ω̋ απαράδεκτη. (άρθρο 97 παρ.1 Ν.4412/16).
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Η ισχύ̋ τη̋ προσφορά̋ μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη τη̋, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου χρονικού ορίου
παράταση̋ ισχύο̋ τη̋ προσφορά̋, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των
διατάξεων των άρθρων 97 παρ. 4
Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 11ο – Παράδοση
Η τελική παράδοση των οχημάτων θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋ με τα έξοδα
να βαρύνουν τον Προμηθευτή. Τα οχήματα θα παραδοθούν στο Δήμο άθικτα χωρί̋ ζημιέ̋ , έτοιμα προ̋
κυκλοφορία. Στην προσφορά των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμηση̋, πινακίδων, τέλη
κυκλοφορία̋, κλπ.
Κερατσίνι 10/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (566)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 13-12-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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