Α∆Α: Β43ΙΩΕΤ-Μ5Μ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.22/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 333/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός των όρων διακήρυξης του
ανοιχτού διαγωνισµού της προµήθειας «Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου
µηχανήµατος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) µεταχειρισµένου τετρακίνητου ηµιφορτηγού
αυτοκινήτου και ενός (1) παρεκλόµενου για µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων» 5/2012
µελέτη
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 23 του µήνα Οκτωβρίου 2012,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.83473/19-10-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) µελών
παραβρέθηκαν πέντε (5) τακτικά µέλη και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπατολίκα Βικτώρια - προεδρεύουσα
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - Μέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος – µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος
Σατραζέµης Ζήνων – αναπλ. µέλος

1.
2.
3.
4.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Ο Πρόεδρος -κ. Χιονίδης Σάββας- και ο αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- απουσίαζαν
οπότε και προήδρευσε η κ. Παπατολίκα Βικτώρια (το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε
τις περισσότερες ψήφους – άρθρο 75 παρ.2 του Ν.3852/2010). Η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης και για το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
1.

Τις διατάξεις:

α)

Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»
(ΦΕΚ 19/Α)
Του άρθρου 8 του Ν. 2741/99 «Ενιαίος φορέας Ελέγχου Τροφίµων, Άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»(ΦΕΚ 199/Α)
Του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α), του άρθρου 55 παρ. 1στ του Ν.
2238/84 (ΦΕΚ 151/Α) και του άρθρου 3 παρ. 1β του Ν. 1726/44 (ΦΕΚ 190/Α).
Την µε αριθµό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β΄ 185/23-3-93) (ΕΚΠΟΤΑ)
Την 5/2012 µελέτη για την «Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου µηχανήµατος
πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) µεταχειρισµένου τετρακίνητου ηµιφορτηγού
αυτοκινήτου και ενός (1) παρεκλόµενου για µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων»,
προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων ειδών 81.300,81 € + 18.699,19 € ΦΠΑ =
100.000,00 €
Την αριθ. Π1/624/2-5-2012 απόφαση της ∆/νσης Πολιτικής Προµηθειών, Γεν. ∆/νσης
Κρατικών Προµηθειών της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
Υπ. Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε την οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε η ανωτέρω
προµήθεια στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών έτους 2012.

β)
γ)
δ)
2.

3.

4

Την αριθ. 462/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια
της προµήθειας και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής της µε ανοιχτό διαγωνισµό

5.

Την αριθ. 66/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία ψηφίστηκε η
σχετική πίστωση 100.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. 30.7131.801 του προϋπολογισµού οικ.
έτους 2012
Την αριθ. Π1/4168/25-10-2011 εγκύκλιο Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου «διενέργεια

6.
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διαγωνισµών προµηθειών αγαθών µε χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού».
Κατόπιν των παραπάνω, ο πρόεδρος ζήτησε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της
προµήθειας και τον καταρτισµό των όρων του διαγωνισµού για την εκτέλεσή της.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της «Προµήθειας ενός (1) µεταχειρισµένου
µηχανήµατος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) µεταχειρισµένου τετρακίνητου ηµιφορτηγού
αυτοκινήτου
και ενός (1) παρεκλόµενου για τη µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων»,
προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων ειδών 81.300,81 € + 18.699,19 € ΦΠΑ = 100.000,00 €
Β. Καταρτίζει τους όρους του ∆ηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο επιλογής τη συµφερότερη προσφορά και µε τις διαδικασίες του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού για την:
«Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου µηχανήµατος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1)
µεταχειρισµένου τετρακίνητου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρεκλόµενου
για τη µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισµού δηµοπρατούµενων ειδών
81.300,81 € + 18.699,19 € ΦΠΑ = 100.000,00 € (αριθ. µελέτης 5/2012)
[Κωδικοί αριθµοί του Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ:
34/14/42/00/0
Οχήµατα για τις υπηρεσίες
εκτάκτου ανάγκης]
Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνει η προµήθεια των παρακάτω ειδών µε τον αντίστοιχο
προϋπολογισµό και µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στην µελέτη 5/2012.
α/α
1.

2.

3.

Είδος
Προµήθεια ενός (1)
µεταχειρισµένου
µηχανήµατος πολλαπλών
χρήσεων
Προµήθεια ενός (1)
µεταχειρισµένου
τετρακίνητου
ηµιφορτηγού αυτοκινήτου
Προµήθεια ενός (1)
εξαρτήµατος
παρελκόµενου για το
µηχάνηµα πολλαπλών
χρήσεων

ποσότητα

τιµή µονάδας

Σύνολο

1 τεµ.
60.000,00
60.000,00
1 τεµ.

16.260,16
16.260,16

1 τεµ.

5.040,65
5.040,65

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ

81.300,81
18.699,19
100.000,00

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορές για ένα ή και περισσότερα από τα ανωτέρω
τρία (3) είδη και η κατακύρωση θα γίνει χωριστά για το καθένα, στον προσφέροντα που θα
υποβάλλει την συµφερότερη προσφορά στο συγκεκριµένο είδος (όπως θα προκύψουν µετά τον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό).

Γενικά
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνουν σύµφωνα µε τις ανωτέρω
διατάξεις και όπως παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Χρόνος και τόπος που θα γίνει ο διαγωνισµός
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1.1
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο του ∆ήµου Κατερίνης, Πλατεία
∆ηµαρχείου Τ.Κ. 601 00, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής στις 19-11-2012 ηµέρα ∆ευτέρα.
Η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει από ώρα 10:00 και θα λήξει ώρα 10:30.
Σε περίπτωση που στον διαγωνισµό δεν κατατεθεί προσφορά ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο,
θα επαναληφθεί. στις 29-11-2012 ηµέρα Πέµπτη την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο, από την ίδια
επιτροπή και µε τους ίδιους όρους.
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω ∆/νση και ταχυδροµικώς ή µε
οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι θα
περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
(παρ. 4 άρθρου 11 ΕΚΠΟΤΑ).
1.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από τον
υπεύθυνο υπάλληλο Αναστασιάδη Βενιαµίν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλέφωνο
23513/50497. Τα έντυπα συµµετοχής, διακήρυξης κλπ. θα διατίθενται από την Γραµµατεία της
Τεχνικής Υπηρεσίας-Πλατεία ∆ηµαρχείου Τ.Κ. 601 00, 2ος όροφος γραφ. 3, τηλ. 23513/50455,6,
µε την καταβολή πέντε (5,00) ευρώ.
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει
ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή
παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Συµβατικά στοιχεία
Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ΄ αυτήν:
α. Η διακήρυξη
β. Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου
γ. Οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και η συγγραφή υποχρεώσεων.
δ. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, ερωτηµατολόγιο, τεχνικές προδιαγραφές)
της προσφοράς του µειοδότη.
Η σύµβαση θα καταρτισθεί µε βάσει τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο
25 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 3ο
∆εκτοί στον διαγωνισµό-προϋποθέσεις συµµετοχής - δικαιολογητικά
1α. Για την ανωτέρω προµήθεια δεκτοί στον διαγωνισµό γίνονται:
α) Οι Έλληνες Πολίτες
β) Οι αλλοδαποί
γ) Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπή ή αλλοδαπά
δ) Οι συνεταιρισµοί
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ιβ, Προϋποθέσεις συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει:
α.

β.
γ.

Να µη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία..
Να µην έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητάς τους (για φυσικά πρόσωπα).
Να είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης [ εργοδοτών και προσωπικού * (βλέπε διευκρίνηση)] και ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
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δ.

Να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή να ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα κατά περίπτωση.

ε.

Να προκύπτει από τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν (κυρίως από το Πιστοποιητικό
Επιµελητηρίου αλλά και από την συνολική παρουσίαση της προσφοράς τους), άµεσα ή
έµµεσα ότι ασχολούνται συστηµατικά µε την κατασκευή ή εµπορία των υπό προµήθεια
ειδών. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισµό.

2. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν σε δύο σειρές
δικαιολογητικά συµµετοχής (µε ποινή αποκλεισµού):
Α.

τα παρακάτω

Οι Έλληνες Πολίτες:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας
διακήρυξης
Απόσπασµα ποινικού µητρώου µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότητάς τους.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή,
από τα οποία να
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης
[ εργοδοτών και προσωπικού * (βλέπε διευκρίνηση)]
και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Σε
περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
(3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό το οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ΄
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια
δηµόσια αρχή ή αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία του
διαγωνισµού.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
- δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
- ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή
των ΟΤΑ
Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, της συγγραφής
υποχρεώσεων, του εγκεκριµένου τιµολογίου, των τεχνικών προδιαγραφών και της
τεχνικής έκθεσης, και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους.
Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
σαράντα (40) ηµέρες.
Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο εγγυήσεως καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια ειδών
που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) έτος.
Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνονται τα ήδη για τα οποία υποβάλλεται προσφορά
προκειµένου να ελεγχθεί το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.

Β. Οι αλλοδαποί:
1)
2)

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας
διακήρυξης
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδικήµατα σχετικά µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
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3)

4)
5)

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και
(4) του εδαφίου Α΄ της παραγράφου αυτής.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Τα δικαιολογητικά 6,7,8,9,10,11 του εδαφίου Α΄ (που ισχύουν για τους Έλληνες Πολίτες)

Γ. Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (Α) και (Β) εκτός του αποσπάσµατος
ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου καθώς επίσης: α) πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που να εγκρίνει την συµµετοχή στον διαγωνισµό και να ορίζει τον εκπρόσωπό (αν δεν
προβλέπεται από το καταστατικό) για την επίδοση της προσφοράς και β) Τα ΦΕΚ σύστασης,
καταστατικά, τροποποιήσεις κλπ της εταιρίας.
∆. Οι Συνεταιρισµοί:
1)
2)
3)
4)

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της παρούσας
διακήρυξης
Τα δικαιολογητικά 6,7,8,9,10,11 του εδαφίου Α΄ (που ισχύουν για τους Έλληνες Πολίτες)
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα..
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου Α΄ της παραγράφου αυτής.

Ε. Οι ενώσεις προµηθευτών:
1)
2)

Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει
στην ένωση.
Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς
στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου
µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν
από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό
µεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της
προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το
οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας
Ελλάδος.
Εκτός των ανωτέρω για τις ενώσεις προµηθευτών έχουν ισχύ και οι διατάξεις του άρθρου 8
του ΕΚΠΟΤΑ.

* ∆ιευκρίνιση:
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να προσκοµίζουν ασφαλιστική ενηµερότητα για το προσωπικό και για
τους εργοδότες.
Όσον αφορά τους εργοδότες η υποχρέωση προσκόµισης ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά:
α) Για τις ατοµικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα), τα πρόσωπα αυτά
β) Για τις Ανώνυµες Εταιρίες, τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
γ) Για τις οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και περιορισµένης ευθύνης εταιρίες, τον/τους
∆ιαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας).
δ) Για τους συνεταιρισµούς τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο (εφόσον υπάρχει)
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφ΄ όσον έχουν ζητηθεί και κατατεθεί κατά την υποβολή των
αιτήσεων συµµετοχής ή έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό και δεν
έχει λήξει η ισχύς τους. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται ρητή µνεία στην προσφορά της
προγενέστερης κατάθεσης των δικαιολογητικών (µε ποινή αποκλεισµού από την συνέχεια του
διαγωνισµού).
Σε κάθε άλλη περίπτωση τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα πρέπει να
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κατατίθενται µε την προσφορά κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και θα πρέπει να είναι εν
ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.
Μεταγενέστερη κατάθεση
δικαιολογητικών δεν γίνεται δεκτή.
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί
µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του
εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή ή συµβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτή
µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του
δηλούντος από αρµόδια ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο
2. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής οι συµµετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν
στον κυρίως φάκελο της προσφοράς:
α) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
β) Τον υποφάκελο της οικονοµικής προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Προέλευση των προσφερόµενων υλικών
«Τα στοιχεία του παρόντος άρθρου αποτελούν δικαιολογητικά της τεχνικής
προσφοράς»
4.1 Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και
κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για
προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης (θα αναφέρεται µόνο ότι είναι Κοινοτικής προέλευσης).
4.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει το προσφερόµενο
υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος
µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά
περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στην
διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία απ΄ αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν
διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής κοινοποιείται στο Υπουργείο Εµπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή
ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των ΟΤΑ και του δηµοσίου για χρονικό
διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν
στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών, έχει επιβληθεί
ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµοσίου και των ΟΤΑ που ισχύει κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
4.3 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο υλικό µερικά ή ολικά σε δικό
τους εργοστάσιο, εκτός των ανωτέρω που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να
συνάψουν σ΄ αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα
κατασκευαστεί το υλικό µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται στην εκτέλεση της προµήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.
Σηµείωση: Η ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται για την συγκεκριµένη προµήθεια του ∆ήµου
Κατερίνης. Αόριστη δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή και η προσφορά θα αποκλείεται από την συνέχεια
του διαγωνισµού.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Ειδικές προϋποθέσεις

5.1 Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού
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«Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις των
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο
συσταθεισοµένης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄
αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις
περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται
εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των
εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν
αξιολογείται»
5.2 Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών
«Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά
του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών
οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφεροµένου»

ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
6.1
Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και απευθύνεται προς τον ∆ήµο Κατερίνης, για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (µε τον ΦΠΑ) δηλαδή
σε ευρώ: 100.000,00 € Χ 5% = 5.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές για επί µέρους
είδη, το ποσοστό του 5% θα πρέπει να αναλογεί στον προϋπολογισµό µε ΦΠΑ των ειδών αυτών. Το ποσοστό
αυτό µειώνεται στο µισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς
συνεταιρισµούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και παραγωγικούς συνεταιρισµούς καθώς και ενώσεις
προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ.
Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του
εξωτερικού, είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα µε την προϋπόθεση ότι οι
εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν
ποσοστό µεγαλύτερο από το 50% της τιµής προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόµιση µαζί µε
την προσφορά ή µέσα σε 15 ηµέρες, το αργότερο από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
πιστοποιητικού σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ.
β. Όταν ο διαγωνισµός αφορά διάφορα υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά µερικών από
αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό που
αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση.
γ. Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία, µπορεί να γίνει
δεκτή εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%.
δ. Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια,
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
ε. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της αριθ. 11389/93 απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
(συνηµµένα υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής Παράρτηµα 1)
6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της
συνολικής συµβατικής αξίας εκτός του ΦΠΑ.
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της µε αριθ. 11389/93 απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών.
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δ. Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από
την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
ε. Σε περίπτωση που συντρέξουν οι οριζόµενες από τον παρόντα κανονισµό περιπτώσεις κατάπτωσης της
εγγύησης συµµετοχής, το αντίστοιχο ποσό εισπράττεται ανάλογα µε το είδος της εγγυητικής επιστολής.
ζ.
Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών
γίνεται µε παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του µε την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.
6.3 Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης θα εκδίδονται σε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή Τράπεζας και πιστωτικών ιδρυµάτων που
λειτουργούν σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. µεταφρασµένη στην Ελληνική γλώσσα (για τους αλλοδαπούς
συµµετέχοντες) και θα απευθύνονται στον ∆ήµο Κατερίνης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να
έχει ισχύ επί ένα µήνα τουλάχιστον µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η
παρούσα διακήρυξη σύµφωνα µε το άρθρο 12. Για την ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που
υποβληθούν δεν λαµβάνονται υπόψη. ΄.....................................
..............................................................................................................................
Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά από τους
προµηθευτές, καµία από αυτές δεν λαµβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος σύνταξης των προσφορών
Α΄
Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κύριος φάκελος προσφοράς) πάνω στον
οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι ακόλουθες ενδείξεις: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία
γράµµατα για την:
«Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου µηχανήµατος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1)
µεταχειρισµένου τετρακίνητου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρεκλόµενου
για τη µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων», (αριθ. µελέτης 5/2012)
(Σηµείωση: Σε
περίπτωση που δεν προσφέρεται κάποιο είδος, αυτό δεν θα αναφέρεται)
β) Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, δηλαδή ∆ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ
ΠΙΕΡΙΑΣ, γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 84097/23-10-2012 δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού ε) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα [επωνυµία, ∆/νση, τηλέφωνο, φαξ. και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mai) ]
Σηµειώνεται ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι απαραίτητη για την διενέργεια του
ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
Σε περίπτωση που δεν δηλωθεί e-mail µε την προσφορά, ο
διαγωνιζόµενος δεν θα αποκλείεται αλλά θα πρέπει έγκαιρα να αποκτήσει και να το δηλώσει στην
υπηρεσία το αργότερο µέχρι την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών. Σε αντίθεση
περίπτωση δεν θα συµµετάσχει στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό και η προφορά του θα αποκλειστεί.
Προσφορές που θα υποβάλλονται µε ανοικτό φάκελο δεν θα γίνονται δεκτές.
Ο κύριος αυτός φάκελος της προσφοράς θα περιέχει (µε ποινή αποκλεισµού):
1)

2)

3.

Όλα
τα ζητούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας
διακήρυξης, (µε ποινή αποκλεισµού) και κατά προτίµηση µε την σειρά που ζητούνται.
Τα ανωτέρω θα είναι σε δύο σειρές µε ποινή αποκλεισµού (πρωτότυπο και αντίγραφο)
Ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα φέρει
επίσης τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και στον οποίο θα τοποθετούνται όλα τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς που ζητούνται από την µελέτη, προκειµένου να αξιολογηθούνί όπως
ορίζει το άρθρο 14 της παρούσας
συµπεριλαµβανόµενων και των δικαιολογητικών του
άρθρου
4 της παρούσας. Τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι σε δύο σειρές (µε ποινή
αποκλεισµού από τον διαγωνισµό) .Στην µία σειρά θα αναφέρεται η λέξη πρωτότυπο και
στην άλλη η λέξη αντίγραφο.
Ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο όπου θα τοποθετείται η οικονοµική προσφορά εις διπλούν
(πρωτότυπη και αντίγραφο) η οποία θα πρέπει να φέρει επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
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φακέλου.
H οικονοµική προσφορά (προϋπολογισµός προσφοράς) θα συντάσσεται
αποκλειστικά σε έντυπο σφραγισµένο που θα χορηγεί η υπηρεσία (πρωτότυπο και
αντίγραφο) όπως ορίζεται στο 1ο άρθρο της παρούσης µε ποινή
αποκλεισµού
από την συνέχεια του διαγωνισµού.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Β΄ Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους
εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα
τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Γ΄ Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει
στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να µονογράφεται
από τον προσφέροντα.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης.
∆΄ 'Ολα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον διαγωνισµό συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα
µε ποινή αποκλεισµού από τον διαγωνισµό. Είναι δυνατή µόνο η υποβολή κάποιων τεχνικών
στοιχείων στην Αγγλική Γλώσσα.
ΣΤ΄
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στον διαγωνισµό (συµµετοχής και τεχνικής
προσφοράς), θα πρέπει να υποβάλλονται µε ποινή αποκλεισµού σε πρωτότυπα ή ακριβή
φωτοαντίγραφα. Ειδικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπη. Για
δικαιολογητικά (πλην της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής) που δεν είναι πρωτότυπα ή ακριβή
φωτοαντίγραφα µπορεί να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει
ότι είναι ακριβή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα και ότι µπορεί να αποδειχθεί από τον διαγωνιζόµενο εφόσον του
ζητηθεί. Στην
υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ένα προς ένα τα εν λόγω
δικαιολογητικά.
∆εν θα γίνεται δεκτή υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρεται αόριστα σε
δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Αποκλίσεις-∆ιευκρινήσεις-Αντιπροσφορές

1. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης ή πρόσκλησης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν.
2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνηση. τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της πρόκλησης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίδονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού,
είτε ενώπιόν της ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα
µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Οι
διευκρινήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για τον προσφέροντα και σε καµιά περίπτωση δεν θα
θεωρούνται αντιπροσφορά.
3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4. Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
«Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος (τιµή Dumping) ή ότι το
προσφερόµενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθεισών µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας»
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ΑΡΘΡΟ 10ο
Τιµή προσφοράς

1. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε EURO ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης των
ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνονται σ΄ αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως
και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση εκτός του ΦΠΑ .
2. Προσφορά στην
οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία
τιµή για ολόκληρη την ποσότητα ανά είδος που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για
την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Υποβολή προσφορών

Η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και ο τόπος υποβολής ορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας.. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία στην ανωτέρω ∆/νση και
ταχυδροµικώς ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την
προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού (παρ. 4 άρθρου 11 ΕΚΠΟΤΑ).
Προσφορά η οποία υποβάλλεται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία εκπρόθεσµα ή κατατίθεται στην
επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 12ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90)
ηµερών, το οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αποσφράγιση των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή διαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε
την αριθ. 234/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σε δηµόσια συνεδρίαση και µε την
ακόλουθη διαδικασία:
Αφού περάσει η προθεσµία για την κατάθεση των προσφορών η επιτροπή διαγωνισµού κηρύσσει το
τέλος της παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο αποδοχή
µεταγενέστερης προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού εκτός αν η επίδοση των
προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήψεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται χωρίς
διακοπή και µετά την ώρα αυτή. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την λήξη της
ώρας παραλαβής των προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή ως εκπρόθεσµες.
Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση
συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από την επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν
κατά σειρά επίδοσης.
α. Για κάθε προσφορά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και µονογράφονται από την επιτροπή όλα
τα δικαιολογητικά συµµετοχής κατά φύλλο. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς τα τεχνικά στοιχεία του οποίου επίσης µονογράφονται από την επιτροπή κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από
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την επιτροπή, στην κατοχή της οποίας παραµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τεχνικών
και λοιπών στοιχείων της προσφοράς. Μετά το πέρας αποσφράγισης όλων των προσφορών αρχίζει
από την επιτροπή η περιληπτική καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής που υποβλήθηκαν
κατά σειρά επίδοσης στα πρακτικά Για την τεχνική προσφορά αναγράφεται απλώς ότι υποβλήθηκε
και είναι ή όχι σε δύο σειρές. Σηµείωση: Η επιτροπή διαγωνισµού όσον αφορά τα τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς έχει αρµοδιότητα µόνο της µονογραφής αυτών. Η καταγραφή και ο έλεγχος αυτών
είναι αρµοδιότητα της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών που ορίστηκε µε
την αριθ.234 /2012 απόφαση ∆.Σ και γίνεται στο επόµενο διακριτό στάδιο.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών συµµετοχής όλων των προσφορών, οι παρευρισκόµενοι
µέσα στην αίθουσα του διαγωνισµού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστικά. Η επιτροπή
συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής των διαγωνιζοµένων, αποφασίζει δε
γι αυτούς που τυχόν αποκλεισθούν έχοντας υπ όψη την παρούσα διακήρυξη, την συγγραφή
υποχρεώσεων και τη σχετική νοµοθεσία.
β. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές θα γίνει
από την ίδια επιτροπή σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζοµένους
έγκαιρα µε σχετική ανακοίνωση ( που θα συνοδεύεται και από το πρακτικό αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς) που θα τους αποσταλεί µε συστηµένη επιστολή ή FAX πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον
προ του της ηµεροµηνίας που θα αποσφραγιστούν οι οικονοµικές προσφορές.
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους
ενδιαφερόµενους ως εξής:
--- Αν δεν γίνουν δεκτές στο στάδιο κατάθεσης των προσφορών επιστρέφονται όλα τα
δικαιολογητικά αµέσως µετά το πέρας του σταδίου αυτού.
--- Αν απορριφθούν σε µεταγενέστερο στάδιο (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, αποσφράγιση
οικονοµικών προσφορών-γνωµοδότηση για ανάθεση), επιστρέφεται µόνο η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής και τα δείγµατα σε περίπτωση που έχουν κατατεθεί, µετά το πέρας του αντίστοιχου
σταδίου. Κάθε στάδιο θεωρείται ότι έχει περατωθεί µετά την παρέλευση του απαιτούµενου χρόνου
για την υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση υποβολής αυτών, µετά την εκδίκασή τους.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών και εφόσον
παραµείνουν περισσότερες της µιας παραδεκτές οικονοµικές προσφορές, θα ακολουθήσει το στάδιο
του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα επόµενα άρθρα και το
παράρτηµα Ι. Σε περίπτωση που υποβληθεί µία προσφορά ή παραµείνει µόνο µία προσφορά στο
στάδιο της οικονοµικής αξιολόγησης τότε θα παραλείπεται το στάδιο του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού και θα µπορεί να γίνει η κατακύρωση στον µοναδικό συµµετέχοντα εφόσον το κρίνει
η Οικονοµική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Αξιολόγηση των προσφορών-διαδικασία ανάδειξης µειοδότη µε ηλεκτρονικό
πλειστηριασµό
Α΄ Αξιολόγηση των προσφορών
1. Η κατακύρωση για κάθε προσφερόµενο είδος γίνεται στον προµηθευτή, η προσφορά του οποίου
ανταποκρίνεται στους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και είναι
οικονοµοτεχνικά
η
πλέον
συµφέρουσα.
2. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) σε
µυστική συνεδρίαση προβαίνει στην βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών, αφού λάβει υπόψη
του:
- Τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης
- Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές
- Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, την βασική βαθµολογία αυτών µε τους
συντελεστές βαρύτητας, όπως αυτά καθορίζονται στην µελέτη.
3.
Για κάθε προσφορά Βαθµολογούνται τα επί µέρους Στοιχεία των Οµάδων όπως αυτές
καθορίζονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η Συνολική Βαθµολογία αυτή αυξάνεται
µέχρι Εξήντα (60) Βαθµούς στις περιπτώσεις που Υπερκαλύπτονται οι Απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. Η
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αύξηση στους Εξήντα (60) Βαθµούς πρέπει να προκύπτει από Αύξηση όλων των επί µέρους
Στοιχείων της Οµάδας. Η Βαθµολογία µειώνεται µέχρι τους Σαράντα (40) Βαθµούς στις περιπτώσεις
που δεν Καλύπτονται πλήρως οι Απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά
έχει κριθεί ως αποδεκτή. Η µείωση στους Σαράντα (40) Βαθµούς πρέπει να προκύπτει από
Μείωση όλων των επί µέρους Στοιχείων της Οµάδας. Η Συνολική Βαθµολογία κάθε Οµάδας
σταθµίζεται µε τον Συντελεστή Βαρύτητας κάθε Οµάδας.

•

Σ υ µ φ ε ρ ό τ ε ρ η Π ρ ο σ φ ο ρ ά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον Μεγαλύτερο
Λόγο Αθροίσµατος των Σταθµισµένων Βαθµολογιών προς την Τιµή Προσφοράς.

Ήτοι

:

Συµφερότερη

Προσφορά

Γενικός Βαθµός
--------------------------------- =
Οικονοµική
Προσφορά

=

4. Προσφορά που είναι Αόριστη και Ανεπίδεκτη Εκτίµησης, είναι υπό Αίρεση , Απορρίπτεται ως
Απαράδεκτη , µετά από προηγούµενη Γνωµοδότηση του Αρµόδιου για την Αξιολόγηση των
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού Οργάνου.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την Κρίση του Αρµοδίου για την Αξιολόγηση των
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού Οργάνου, Ουσιώδεις Αποκλίσεις από τους Ό ρ ο υ ς και τις
Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης και της πρόσκλησης Απορρίπτονται ως Απαράδεκτες
Β΄ ∆ιαδικασία -∆ιενέργεια ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
(διενεργείται όταν υπάρχουν περισσότερες το ενός παραδεκτές προσφορές)
Ο ∆ήµος Κατερίνης προτού προβεί στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, θα διενεργήσει την αξιολόγηση
των οικονοµικών όπως περιγράφεται στην διακήρυξη.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει οικονοµικά παραδεκτές προσφορές θα κληθούν να
συµµετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό που θα ακολουθήσει της οικονοµικής αξιολόγησης.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός δεν θα είναι δυνατόν να αρχίζει προτού παρέλθουν τουλάχιστον δύο
(2) εργάσιµες ηµέρες από την αποστολή των προσκλήσεων.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα διεξαχθεί σε τρεις γύρους όσες και οι οµάδες των υπό προµήθεια
ειδών, και σε κάθε γύρο θα συµµετάσχουν οι προµηθευτές που θα έχουν παραδώσει αποδεκτή
οικονοµική προσφορά. Μετά το πέρας του κάθε γύρου πλειστηριασµού, όλοι συµµετέχοντες σε
αυτόν θα ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα του πλειστηριασµού και την σχετική κατάταξη.
Η διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους και τη διαδικασία
που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της διακήρυξης. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός θα διεξαχθεί
µόνον εφόσον ο αριθµός των αποδεκτών προσφορών για κάθε είδος µετά την πλήρη αξιολόγησή
τους είναι τουλάχιστον δύο (2).
Προσφορά διαγωνιζοµένου που δεν είναι σύµφωνη µε τους όρους του πλειστηριασµού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι) θεωρείται απαράδεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστηµα, βάσει του οποίου
διενεργείται ο πλειστηριασµός.
Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί θα παρακολουθούνται από τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού και
κρίσης των αποτελεσµάτων σε χώρο του ∆ήµου Κατερίνης.
Σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνισµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο ηλεκτρονικό
σύστηµα, ο εκάστοτε πλειστηριασµός θα επαναληφθεί σε ηµεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η
αναθέτουσα αρχή στους διαγωνιζόµενους. Η αδυναµία του διαγωνιζόµενου να συµµετάσχει στον
διαγωνισµό για άλλους λόγους από τους αναφερόµενους στο εδάφιο α΄ της παρούσης παραγράφου
δεν συνιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή αναβολής των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, η εταιρεία ΓΝΩΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E, στον δικτυακό τόπο της οποίας θα διεξαχθεί η δηµοπρασία, θα παραδώσει
στην ανωτέρω αναφερόµενη αρµόδια επιτροπή (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), έγγραφη πλήρη και
αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσµα του εκάστοτε ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
Η επιτροπή διαγωνισµού θα συντάξει σχετικό πρακτικό (Γ΄ µέρος) για κάθε γύρο πλειστηριασµού, το
οποίο θα παραδώσει στην Τεχνική Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Η τεχνική υπηρεσία, µε
βάση τα αποτελέσµατα της διεξαγωγής των πλειστηριασµών και τις αρχικές έντυπες οικονοµικές
προσφορές των υποψηφίων, θα κατατάξει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα, κατά αύξουσα
σειρά της τελικής προσφερόµενης τιµής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαµορφώθηκαν ύστερα και
από τη διενέργεια του εκάστοτε ηλεκτρονικού πλειστηριασµού. Η συνολική τιµή, (χωρίς ΦΠΑ), θα
ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών.
Σε περίπτωση µίας παραδεκτής προσφοράς στο στάδιο της οικονοµικής αξιολόγησης, θα
παραλείπεται το στάδιο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και η κατακύρωση θα µπορεί εφόσον το
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κρίνει η Οικονοµική Επιτροπή να
τους όρους της διακήρυξης.

γίνει στον µοναδικό συµµετέχοντα και εφόσον η προσφορά τηρεί

ΑΡΘΡΟ 15ο
Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
15.1
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία,
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
Για τον καθορισµό της προθεσµίας συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της
διακήρυξης και της υποβολής προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν
γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω
απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής:
Με απόφαση της ΟΕ µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό
διάστηµα 20 ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή όσον αφορά τη δηµοσίευση
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.
15.2
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια
για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου.
15.3
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την
κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή
τους µε ειδική διοικητική προσφυγή στον ελεγκτή νοµιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ¨Ν.
3852/2010 (Καλλικράτης) µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή
της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου περιήλθε σε γνώση
15.4
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 16ο

Κατακύρωση-ανακοίνωση κατακύρωσης-σύµβαση

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του
µαζί µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του επί των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν, κατά της
διενέργειας του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 15ο της παρούσης προς την οικονοµική
επιτροπή µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 1797/91 και της Υπ. Απόφ.
111389/93:
α) Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής που προσφέρει ο
προµηθευτής.
β) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη όρων
και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ) Την κατανοµή της προµήθειας εφόσον και µόνο πρόκειται για διαιρετό υλικό µεταξύ ισοδύναµων
προσφορών ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ τους.
δ) Όταν ο διαγωνισµός αποτύχει ή κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµα και η προµήθεια κρίνεται
επείγουσα ο διαγωνισµός µπορεί να συνεχιστεί µε την υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά
συµµετέχοντες οι οποίοι αξιολογήθηκαν χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών
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προδιαγραφών της διακήρυξης. Αυτό γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα µε
γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου, στην οποία απόφαση καθορίζεται και η
ηµεροµηνία και ώρα της υποβολής των νέων προσφορών. Τα ανωτέρω δεν εφαρµόζονται σε
διαγωνισµούς προµηθειών ΟΤΑ που εµπίπτουν στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η οικονοµική επιτροπή, η δε σχετική
απόφαση υποβάλλεται στην Περιφ. ∆ιοίκηση για έλεγχο νοµιµότητας.
Η απόφαση για την
κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών
και η σύµβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συµφωνεί και ο µειοδότης.
Το αρµόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισµού όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) αφού λάβει
υπόψη τα σχετικά του φακέλου της προµήθειας και την γνωµοδότηση της αρµόδια επιτροπής
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, αποφασίζει για την κατακύρωση- ανάθεση της
προµήθειας.
Η Οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για ποσότητα µεγαλύτερη
ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και 50% αντίστοιχα.
Κατά της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µπορεί µπορεί να υποβληθεί ειδική
διοικητική προσφυγή στον ελεγκτή νοµιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ¨Ν. 3852/2010
(Καλλικράτης) µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου περιήλθε σε γνώση.
Β. Στον προµηθευτή (-ες) στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
I.
Το είδος.
II.
Την ποσότητα.
III.
Την τιµή.
IV.
Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
V.
Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδέκτες
τροποποιήσεις των όρων τούτων.
VI.
Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη.
VII.
Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης.
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικά µόνο χαρακτήρα.
Ο/Οι προµηθευτής/ές στον/στους οποίο/ους κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται/νται να
προσέλθει/ουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο
µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή
ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των
υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η
σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που αναφέρεται παραπάνω,
ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 34 και 35 του Ενιαίου Κανονισµού
Προµηθειών ΟΤΑ.
Η σύµβαση θα καταρτισθεί µε βάσει τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 25
του ΕΚΠΟΤΑ
ΑΡΘΡΟ 17ο

Χρόνος παραλαβής των υλικών

Ο χρόνος παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα (40)
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατά την διαδικασία των παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 27
του ΕΚΠΟΤΑ και µε τις επιφυλάξεις ων παραγ. 2 και 5 του ιδίου άρθρου. Άν δεν γίνει η παράδοση
στον προβλεπόµενο χρόνο, κηρύσσεται ο προµηθευτής έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η παράδοση θα γίνει στο χώρο
αποθήκης του ∆ήµου (∆ηµοτικό Γκαράζ) .
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Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που
ορίζει η σύµβαση.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µετά από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό
αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου.
Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από 30 ηµερολογιακές
ηµέρες µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. Το χρονικό διάστηµα από την υποβολή του αιτήµατος
µέχρι τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο από το 1/8
ολόκληρου του συµβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν
παραλαµβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, µέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά µε αιτηθείσα
παράταση, άσχετα εάν το αίτηµα του προµηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προµηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα
αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει το
υλικό.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να
υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να
αναφέρονται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων
λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των συµβατικών ειδών σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρω βία. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του
συµβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Παραλαβή των υλικών
Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής γίνεται σύµφωνα µε αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθ. 11389/93
Υπουργικής απόφασης.
ΑΡΘΡΟ 19ο

Προέλευση δαπάνης -Τρόπος πληρωµής

Η δαπάνη για την ανωτέρω προµήθεια θα καλυφθεί από ∆ηµοτικούς πόρους.
Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται από την Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου µετά την οριστική
παραλαβή τους µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας , µε βάση τα δικαιολογητικά: που
προβλέπονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.
Σε περίπτωση που η πληρωµή καθυστερήσει εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου
πώλησης, ο ∆ήµος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος
και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας
εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 20ο
1. Ο ∆ήµος επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην
περίπτωση κατάθεσης µιας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µιας έγκυρης
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προσφοράς στην διαδικασία των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού. Σε αυτή την περίπτωση θα
παραλείπεται το στάδιο διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
2. Ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή
όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση
για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ’ αυτού του λόγου στους συµµετέχοντες.
3.Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό δεν δικαιούνται ουδεµίας αποζηµίωσης για δαπάνες σχετικές µε
την σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων προσφοράς
κ.λ.π..
ΑΡΘΡΟ 21ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση
1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεποµένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής:
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ½ του µέγιστου
προβλεποµένου
χρόνου, παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσµα
Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται
ολόκληρη ηµέρα.
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.
2. Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας των
εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσµα επηρεάζουν την χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το
πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
3. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ΄ αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµα για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της
συµβατικής τιµής ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό
διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν
ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού, µαταιώνονται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4. Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, µε
απόφαση του ∆.Σ. ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπ΄ όψη ο
χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο
δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.
5. Εφόσον ο προµηθευτής έχει λάβει προκαταβολή εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού προκαταβολής, που υπολογίζεται σε
βάρος του και τόκος επί του ποσού προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του
συµβατικού ή µετατεθέντος χρόνου παράδοσης, µέχρι της προσκόµισης του συµβατικού υλικού, µε
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου από δικαιοπραξία.
6. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το
λαβείν του προµηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προµηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό.
7. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
µέρη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Απόρριψη συµβατικών υλικών-αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής
ποσότητας, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους µε άλλα που είναι σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που θα ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσµία αυτή,
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο
συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση
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γίνεται µετά την λήξη του, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.
Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία όπου
τάχθηκε και εφ΄ όσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόµενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται
προθεσµία 20 ηµερών από την έκδοση της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την
παραλαβή από τον προµηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει µετά την παρέλευση των 5 πρώτων
ηµερών, επιβάλλεται πρόστιµο στον προµηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συµβατικής αξίας. Σε
περίπτωση τµηµατικών παραδόσεων τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν
από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τµηµατικών
παραδόσεων. Επίσης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για
τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωµα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσµίας για
την παράδοση αυτών. Τα παραπάνω πρόστιµα του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή.
Μετά την παρέλευση του 20ηµέρου εφ΄ όσον δεν παραληφθούν από τον ανάδοχο τα επιστρεφόµενα
υλικά, πέραν του προστίµου, τα υλικά εκποιούνται, καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα
σύµφωνα µε τα ισχύοντα.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται µετά την προσκόµιση ίσης ποσότητας µε
την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προµηθευτής
υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε µέσα σε 20 ηµέρες
από την ηµεροµηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παραταθεί ύστερα από αίτηµα του προµηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ηµέρες
τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία
επιβάλλεται πρόστιµο σε ποσοστό 2,5% επί της συµβατικής αξίας της συγκεκριµένης ποσότητας.
Εάν παρέλθει η προθεσµία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προµηθευτής
δεν παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας µπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου,
µπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προµηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, µε την προϋπόθεση ότι ο προµηθευτής θα καταθέσει χρηµατική εγγύηση που
θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξίας της ποσότητας που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει ην
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεωτικά από την κατακύρωση ή ανάθεση που του έγινε
στο όνοµά του και κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου,
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση
εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε αυτά που προβλέπονται από την διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ΄ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
ΑΡΘΡΟ 24ο
δηµοσίευση-γνωστοποίηση διενέργειας του διαγωνισµού

α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)

Περίληψη της διακήρυξης της θα δηµοσιευθεί της εφηµερίδες:
Στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
Στην Εφηµερίδα:
Γενική ∆ηµοπρασιών
Στην Εφηµερίδα:
Ηχώ
Στην Εφηµερίδα:
Ολύµπιο Βήµα
Στην Εφηµερίδα:
Ηµερήσια
Στην Εφηµερίδα:
ΕΠΤΑ

Επίσης θα αναρτηθεί σύµφωνα µε τον Ν. 3861/2010 στον ειδικό διαδικτυακό χώρο (Πρόγραµµα
∆ιαύγεια),
καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
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Επίσης θα αποσταλεί:
στο Επιµελητήριο Πιερίας µε αναλυτική διακήρυξη
στον Εµπορικό Σύλλογο Κατερίνης µε αναλυτική διακήρυξη
στο Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική ∆/νση Εµπορίου Γενική
∆/νση Κρατικών Προµηθειών , ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών Τµήµα Β΄
Στον ΕΟΜΜΕΧ µε αναλυτική διακήρυξη.
Επίσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
Η δηµοσίευση των περιληπτικών διακηρύξεων της παρούσας και τυχόν επαναληπτικών θα βαρύνουν
τον ανάδοχο. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός αναδόχων, η δαπάνη δηµοσίευσης θα
κατανεµηθεί στους αναδόχους αναλογικά µε το προϋπολογισθέν ποσό των ειδών κατακύρωσης.

Άρθρο 25ο
∆ιαφορές διακήρυξης-νόµων-ασάφειες
Για τυχόν ασάφειες της παρούσης διακήρυξης ή
ΕΚΠΟΤΑ

περιπτώσεις που δεν προβλέπει, υπερισχύει ο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Για την «Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου µηχανήµατος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1)
µεταχειρισµένου τετρακίνητου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρεκλόµενου
µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων»
Αναφερόµενοι στην ανωτέρω προµήθεια, σας γνωστοποιούµε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι
(παράγραφοι 1 έως και 4).
1.
Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός , ο οποίος θα ολοκληρωθεί σε τρεις ( 3) γύρους, θα
διενεργηθεί για λογαριασµό της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό αποκλειστικά στον
δικτυακό
τόπο
της
εταιρίας
ΓΝΩΜΩΝ
Α.Ε.

2.

Όροι & κανόνες που διέπουν το συγκεκριµένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασµό:

2.1.
Γλώσσα
Οι πλειστηριασµός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σε περίπτωση συµµετοχής αλλοδαπού
συµµετέχοντος στην Αγγλική γλώσσα.
2.2.
Νόµισµα
Το νόµισµα µε βάση το οποίο θα διεξαχθεί κάθε πλειστηριασµός θα είναι το ΕΥΡΩ. Οι προσφερόµενες
τιµές κατά τη διάρκεια του πλειστηριασµού, θα είναι οι τιµές χωρίς ΦΠΑ.
2.3.
∆ιάρκεια
Η διάρκεια του κάθε γύρου πλειστηριασµού θα είναι 40 λεπτά. Εάν όµως εντός του τελευταίου
πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του πλειστηριασµού υπάρχει προσφορά αποδεκτή από το
σύστηµα, το πέρας του χρονικού διαστήµατος θα παρατείνεται αυτοµάτως για ένα πεντάλεπτο. ∆εν
υπάρχει περιορισµός στην ανανέωση των παρατάσεων. Ο κάθε γύρος ηλεκτρονικού πλειστηριασµού
θα τερµατιστεί όταν µετά τα πρώτα 40 λεπτά ή τις παρατάσεις των 5 λεπτών δεν ληφθεί µία νέα
νικητήρια προσφορά που θα είναι σύµφωνη µε το κριτήριο του ελάχιστου βήµατος βελτίωσης της
προσφοράς.
Τύπος Πλειστηριασµού και Κανόνας Πλειστηριασµού.
Ο πλειστηριασµός είναι «µειοδοτικού τύπου». Κατά τη διεξαγωγή του κάθε γύρου πλειστηριασµού
ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια:
• Είναι χρονικά έγκυρες (δηλ. καταγράφεται η άφιξή τους στο σύστηµα της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε εντός του
χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασµού και των τυχών παρατάσεών του)

2.4.
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• Βελτιώνουν την προσφερόµενη τιµή του προµηθευτή τουλάχιστον κατά ποσό ίσο µε το βήµα 2.7.
Ειδικά η πρώτη προσφορά κάθε συµµετέχοντος στο σύστηµα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι
τουλάχιστον ίση µε το τίµηµα εκκίνησης.

2.5.
Γενικοί Κανονισµοί Πλειστηριασµού-Υπερισχύουσα Προσφορά
Κατά την διάρκεια του κάθε γύρου πλειστηριασµού, κάθε προµηθευτής που θα συµµετάσχει θα έχει
την δυνατότητα να γνωρίζει την τιµή εκκίνησης που έχει θέσει ο διοργανωτής του διαγωνισµού.
Εφόσον ο προµηθευτής καταθέσει ενεργή προσφορά στον πλειστηριασµό, θα έχει τη δυνατότητα να
γνωρίζει και την κατάταξή του στον διαγωνισµό. Ο προµηθευτής δεν θα έχει σε καµία περίπτωση τη
δυνατότητα να γνωρίζει τη χαµηλότερη υπάρχουσα προσφορά επί του παρόντος. Οι προµηθευτές
δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώνουν ποιοι άλλοι προµηθευτές δίνουν προσφορές και δεν
θα µπορούν να γνωρίζουν τον αριθµό των συµµετεχόντων.
Η συµφερότερη προσφορά στο τέλος του Πλειστηριασµού, δεν συνεπάγεται και αυτόµατη
κατακύρωση της προµήθειας στον αντίστοιχο συµµετέχοντα, αλλά αποτελεί µέρος της διαδικασίας
στα πλαίσιο του διαγωνισµού.

2.6.
Τιµή εκκίνησης - Άνω όριο του πλειστηριασµού
Το τίµηµα εκκίνησης κάθε γύρου πλειστηριασµού είναι το τίµηµα της συµφερότερης οικονοµικής
προσφοράς, για κάθε είδος που θα έχει προκύψει από τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών
προσφορών.
2.7.
Βήµα του πλειστηριασµού
Το βήµα βελτίωσης της προσφοράς συµµετέχοντος είναι τουλάχιστον 500,00 € από την τελευταία
έγκυρη προσφορά του.
2.8.
Σχόλια
Οι συµµετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά
λαµβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής κάθε γύρου πλειστηριασµού. Το τίµηµα που θα
προσφερθεί στον πλειστηριασµό δεν θα τελεί υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισµούς.
2.9.
∆ηµοσιότητα στοιχείων και συµµετεχόντων κατά τον Πλειστηριασµό.
Βασικά στοιχεία που εµφανίζονται ανά πάσα στιγµή ως πληροφορία στην οθόνη κάθε συµµετέχοντα
είναι:
• το τίµηµα της τιµής εκκίνησης στο σύστηµα. ∆εν επιτρέπεται η εισαγωγή καµίας προσφοράς που
ξεπερνά αυτό το ποσό.
• την ανά πάσα στιγµή αντίστοιχη κατάταξη του προσφέροντος. Εφόσον ο προµηθευτής καταθέσει
ενεργή προσφορά στον πλειστηριασµό, θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και την κατάταξή του
στον διαγωνισµό.
• ο χρόνος του συστήµατος.
• τα ονόµατα των εταιριών που υποβάλλουν τις προσφορές δεν είναι διαθέσιµα στους άλλους
συµµετέχοντες κατά την διεξαγωγή του Πλειστηριασµού.
2.10.
Ισχύς προσφορών
Από τη στιγµή που γίνεται αποδεκτή µια προσφορά από το σύστηµα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί.
Προσφορές θεωρούνται έγκυρες µόνο µέσω του συστήµατος και κατά τη διάρκεια του
πλειστηριασµού. Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το σύστηµα, ακυρώνει όλες τις
προηγούµενες προσφορές του ίδιου συµµετέχοντα.
2.11.
Χρονοδιάγραµµα Πλειστηριασµού
Όλοι οι υποψήφιοι προµηθευτές που έχουν επιλεγεί να συµµετάσχουν στον πλειστηριασµό θα
ειδοποιηθούν ταυτόχρονα από τον ∆ήµο Κατερίνης σε συνεργασία µε την ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
A.E. λαµβάνοντας σχετική πρόσκληση (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) για κάθε γύρο
πλειστηριασµού, για το χρονοδιάγραµµα του πλειστηριασµού το οποίο περιλαµβάνει την εκπαίδευση
τους, την διεξαγωγή του εικονικού πλειστηριασµού, τη διαδικτυακή διεύθυνση όπου κατά την
διεξαγωγή της εκπαίδευσής τους θα εγγραφούν Online στο πραγµατικό ενεργό επιχειρησιακό
σύστηµα (στο εκπαιδευτικό περιβάλλον https://edu.eu-supply.com/login.asp?B=GNOMON
θα
προηγηθεί και προσοµοίωση της διαδικασίας εγγραφής) και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του
κανονικού και του εικονικού πλειστηριασµού.
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Η πρόσκληση θα αποσταλεί προς τους συµµετέχοντες µόνον εφόσον η προσφορά τους έχει κριθεί
από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ως αποδεκτή (µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, των τεχνικών
και οικονοµικών προσφορών).

3.

Εκπαίδευση προµηθευτών

Πριν την διενέργεια των κανονικών πλειστηριασµών θα προηγηθεί η εκπαίδευση όπου θα δοθούν
όλες οι απαιτούµενες διευκρινίσεις σχετικά µε το σύστηµα, τεχνικές οδηγίες, καθώς και το εγχειρίδιο
χρήσης. Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασµός, προκειµένου οι προµηθευτές
να είναι πλήρως προετοιµασµένοι για τη διεξαγωγή του κάθε κανονικού πλειστηριασµού.
Κατά την εκπαίδευσή τους οι υποψήφιοι προµηθευτές θα παραλάβουν όλη την πληροφορία που
χρειάζονται για να συνδεθούν και να χρησιµοποιήσουν το ηλεκτρονικό σύστηµα πλειστηριασµών.
Στο σύνολο της πληροφορίας θα περιλαµβάνονται οι οδηγίες για τον τρόπο συµµετοχής στον
ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, συµπεριλαµβανοµένων και των τεχνικών θεµάτων, οι οδηγίες για την
εκπαίδευση καθώς και οι οδηγίες για τον εικονικό πλειστηριασµό.
Οι υποψήφιοι προµηθευτές κατά την εγγραφή τους στο σύστηµα, θα απαιτηθεί από µόνοι τους
(ώστε να µην έχει γνώση κανείς άλλος πέραν των ιδίων) να δηµιουργήσουν τους δικούς τους
κωδικούς πρόσβασης και ασφαλείας για το ηλεκτρονικό σύστηµα πλειστηριασµών που µπορούν να
χρησιµοποιήσουν για τη συµµετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό (εικονικό και
πραγµατικό).
Υπενθυµίζεται στους υποψήφιους προµηθευτές πως στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας τους, τα
οποία θα δηλώσουν στο ∆ήµο Κατερίνης, µε την προσφορά τους, θα πρέπει να συµπεριλάβουν και
τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδροµείου (email), στο οποίο θα τους σταλούν οι
προσκλήσεις. Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει µε δική τους ευθύνη να δηλώσουν µία ενεργή
διεύθυνση.
Είναι επί ποινή αποκλεισµού, κρίνεται υποχρεωτική η συµµετοχή κάθε υποψηφίου αναδόχου τόσο
στην εκπαίδευση και την εικονική ηλεκτρονική δηµοπρασία, όσο και στις κανονικές ηλεκτρονικές
δηµοπρασίες. ∆ιευκρινίζεται όµως πως δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση βελτιωµένης οικονοµικής
προσφοράς στο πλαίσιο των προαναφερθέντων ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και ο κάθε
υποψήφιος δύναται να διατηρήσει κατά την ηλεκτρονική δηµοπρασία αµετάβλητη την οικονοµική
του προσφορά.
Με την πρόσκληση που θα λάβουν οι υποψήφιοι προµηθευτές, θα καλούνται να επιβεβαιώσουν τις
ήδη υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές τους από 48 έως και 24 ώρες πριν την έναρξη των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και η ανωτέρω επιβεβαίωσή τους θα διενεργηθεί κατά την
εκπαίδευσή τους (ειδικότερα, η επιβεβαίωση θα γίνει µετά το τέλος της εκπαιδευτικής εικονικής
ηλεκτρονικής δηµοπρασίας µέσα από το χώρο εκπαίδευσης µε την παρουσία της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού και πριν τη διενέργεια της δεύτερης εικονικής ηλεκτρονικής δηµοπρασίας στην οποία οι
υποψήφιοι ανάδοχοι προµηθευτές θα συµµετέχουν από τον χώρο τους).
Εάν οι υποψήφιοι
προµηθευτές δεν επιβεβαιώσουν τις αρχικές προσφορές τους µέσα από το σύστηµα, τουλάχιστον 24
ώρες πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού, δε θα γίνουν δεκτοί στη διενέργεια του
Ηλεκτρονικού πλειστηριασµού και δεν θα µπορέσουν να συµµετέχουν σε αυτόν.
Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασµούς µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :
https://www.eu-supply.com/login.asp?B=GNOMON,
Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέµεται το εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο περιγράφει σε απλά και
κατανοητά βήµατα, τα στάδια, για τη συµµετοχή του προµηθευτή στον πλειστηριασµό.
4.
Κανόνες που διέπουν όλους τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασµούς µέσω του
συστήµατος της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.
Πριν τον Πλειστηριασµό
Υποδοµή συµµετέχοντος. Για τη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στον Ηλεκτρονικό πλειστηριασµό
απαιτείται η ακόλουθη υποδοµή:
PC hardware

128 MB RAM
Οθόνη Standard SuperVGA (800x600)
CPU: 450 MHz
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Λειτουργικό σύστηµα

Microsoft Windows 98, ME, NT, 2000, XP
Apple MacOS 9 o
Linux Red Hat 6.0

Internet browser

Microsoft Internet Explorer 5.0 ή
µεταγενέστερο
Netscape 4.1 ή µεταγενέστερο
Mozilla Firefox 1.0 ή µεταγενέστερο
Browser configuration and plug-ins

Σύνδεση Internet

56k modem

Ασφάλεια

∆υνατότητα εγκατάστασης ActiveX objects

∆ίκτυο
• Σύνδεση µε την εφαρµογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε µέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://www.eu-supply.com/login.asp?B=GNOMON
• Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
• Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιµή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο.
• Για λόγους ασφαλείας και οµαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών δεν επιτρέπεται η
πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην εφαρµογή.
Εκπαίδευση υποψηφίων συµµετεχόντων
• Η εκπαίδευση περιλαµβάνει την ανάλυση της σύνδεσης µε το σύστηµα και την εξοικείωση µε το
σενάριο του Πλειστηριασµού.
• Περιλαµβάνει θεωρητικό και πρακτικό µέρος. Στο πρακτικό µέρος επιδεικνύεται η µεθοδολογία
διασύνδεσης µέσω ∆ιαδικτύου στο σύστηµα της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε καθώς και ο τρόπος υποβολής
προσφορών µέσω του συστήµατος. ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε
• Μετά τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης, η ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε θα ενηµερώσει εγγράφως την αρµόδια
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό για τα αποτελέσµατά της
Εικονικός Πλειστηριασµός
Στον εικονικό Πλειστηριασµό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συµµετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να ελέγξουν:
• την πρόσβαση INTERNET, στο σύστηµα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασµών από µία ή/και περισσότερες
θέσεις και εγκαταστάσεις τους,
• να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήµατα και να τα αναφέρουν στην ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε προς επίλυση
πριν τον κανονικό πλειστηριασµό,
• να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιµότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης και ότι
οι ρυθµίσεις τους είναι σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές,
• να εξοικειωθούν µε το σύστηµα του πλειστηριασµού ώστε να µην έχουν ερωτήµατα κατά την
διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασµού κλπ.
Οι συµµετέχοντες θεωρούνται ότι είναι πλήρως κατατοπισµένοι για το Σύστηµα Ηλεκτρονικού
Πλειστηριασµού µετά την ενηµέρωση που θα γίνει από την ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. και τον εικονικό
Πλειστηριασµό στον οποίο θα συµµετάσχουν.
Η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό και η ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. δεν θα ευθύνονται για τυχόν
λανθασµένη κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του Συστήµατος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού
Πλειστηριασµού.
Κατά τη διάρκεια του Πλειστηριασµού.
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Αποδεκτές προσφορές
Η προσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστηµα µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι
δύο παρακάτω προϋποθέσεις :
1.
Φθάνει στο σύστηµα της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη).
Ειδικότερα
• Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστηµα πλειστηριασµών,
όταν φθάνει στα συστήµατα της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. κατά τη διάρκεια του πλειστηριασµού και των τυχόν
παρατάσεών του, του χρόνου µετρούµενου αποκλειστικά κατά την άφιξη της προσφοράς στα εν
λόγω συστήµατα της εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε και όχι του χρόνου µετρούµενου από το χρόνο
αποστολής που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος, καθόσον µεσολαβεί το
χρονικό διάστηµα για τη µεταβίβαση της προσφοράς από το σύστηµα του συµµετέχοντος στο
σύστηµα της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε.
• Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υπεβλήθη και γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα
µε τα παρακάτω αναφερόµενα.
2.
Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα των πλειστηριασµών
• Ο τύπος και ο κανόνας αναφέρονται στους όρους όπως αναγράφονται στις παραγράφους 2.4 και
2.5. Κάθε φορά που µία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστηµα, επιστρέφεται µια ένδειξη (µήνυµα)
στην οθόνη του συµµετέχοντα, για τον εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά
που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναγράφονται στην παράγραφο 2.4 δεν γίνεται αποδεκτή από το
Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν λαµβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σηµείο του
Πλειστηριασµού.
Βλάβες και τεχνικά προβλήµατα
Η ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα
εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος κατά την διάρκεια του κανονικού Πλειστηριασµού. Σε περίπτωση
εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα:
• Τεχνικό πρόβληµα της ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. Ο διαγωνισµός κατά τη διάρκεια του οποίου εµφανίζεται
τεχνικό πρόβληµα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαµβάνεται σε νέο χρόνο (ηµεροµηνία
και ώρα) που η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου
στους διαγωνιζόµενους µέσω fax ή/και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
• Τεχνικό πρόβληµα συµµετέχοντος. Σε περίπτωση προβλήµατος της υποδοµής (σύνδεση
∆ιαδικτύου, βλάβη η/ϋ, κλπ) ενός συµµετέχοντα, χρησιµοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδοµή
του.
• Ο Πλειστηριασµός δε διακόπτεται για λόγους προβλήµατος υποδοµής συµµετέχοντα ή αδυναµίας
υποβολής προσφοράς συµµετέχοντα.
Εγγυήσεις
Η ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε και η αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό δεν ευθύνονται και δεν
παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συµµετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία
τους µε το σύστηµα των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των
περιπτώσεων δόλου και βαριάς αµέλειας. Επίσης, η ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. και η αρµόδια υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισµό δεν ευθύνονται για την µη παροχή ή την πληµµελή παροχή της υπηρεσίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής
Ονοµασία Τράπεζας …………………………………………………………………
Κατάστηµα

…………………………………………………………………………
Ηµεροµηνία Έκδοσης………………….
Ευρώ ………. *.

Προς:
Τον ∆ήµο Κατερίνης
Νοµού Πιερίας
Πλατεία ∆ηµαρχείου 2
Τ.Κ. 601 00 Κατερίνη
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ.

………….…… ΕΥΡΩ …………

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέγκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των
ευρώ ………..* υπέρ της Εταιρείας …………………………………………………
για την συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό της 19-11-2012 για την «Προµήθεια .
«Προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου µηχανήµατος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1)
µεταχειρισµένου τετρακίνητου ηµιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρεκλόµενου για
τη µηχάνηµα πολλαπλών χρήσεων», .
(αριθ. µελέτης 5/2012) σύµφωνα µε την αριθµό
……..84097/23-10-2012 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο την από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε
τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας
σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………………………**
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντος και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
Σηµειώσεις:
* Το ποσό της εγγυητικής θα είναι 5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού µε τον ΦΠΑ των υπό
προµήθεια ειδών, δηλαδή αν προσφέρονται όλα τα είδη θα είναι 100.000 Χ 5% = 5000 ευρώ, αν
προσφέρεται µόνο το πρώτοο είδος θα είναι 73.800 Χ 5% = 3.690 ευρώ, αν προσφέρεται το
δεύτερο είδος θα είναι 20.000 Χ 5% =1000 ευρω, αν προσφέρεται το τρίτο είδος θα είναι 6200 Χ
5% = 310 ευρώ, αν προσφέρεται το πρώτο και το δεύτερο είδος θα είναι 4.690 ευρώ, αν
προσφέρεται το πρώτο και το τρίτο είδος θα είναι 4000 ευρώ και αν προσφέρεται το δεύτερο και το
τρίτο είδος θα είναι 1310 ευρω.
** σύµφωνα µε την διακήρυξη η ανωτέρω εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει το
ελάχιστο ένα µήνα µετά το πέρας του χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλαδή το λιγότερο τέσσερις
(4) µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 333/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 25-10-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων

Ζωή

Σερετίδου

Κ.Σ.
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