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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
(ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ)

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών του ∆ήµου Χερσονήσου
Έχοντας υπ’ όψη:
α) τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980, «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
β) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
γ) την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
δ) το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995
ε) την υπ’ αριθµ. 35130/739/09.08.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
στ) την υπ’ αριθµ. 30/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Χερσονήσου
ζ)

την υπ. αριθµ.

415/2011 Απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης εκτέλεσης και

την υπ’ αριθµ.

610/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί Σύνταξης των όρων της δηµοπρασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
µειοδοτικό διαγωνισµό µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός), µε σφραγισµένες
προσφορές δια συµπληρώσεως τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά,
για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Χλοοταπήτων ∆ήµου Χερσονήσου» συνολικού
προϋπολογισµού 52.644,00 € (µε το ΦΠΑ).
Άρθρο 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού - πληροφορίες - δηµοσίευση

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στην έδρα του ∆ήµου Χερσονήσου στις
Γούρνες, πρώην Αµερικάνικη βάση Γουρνών στις 14 Οκτωβρίου 2011, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10:00 έως 11:00, παρουσία της αρµόδιας επιτροπής και µε τους παρακάτω όρους:
Το ζητούµενο είδος της εργασίας περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. 30/2011 µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω εργασία έχει εκτιµηθεί στο ποσό
των 42.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
Η εργασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της συµβάσεως.

Η παρούσα διακήρυξη θα παραδίδεται ή αποστέλλεται στους ενδιαφεροµένους, εφ' όσον
ζητηθεί έγκαιρα, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης, από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψής της και µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες προ της
ηµεροµηνίας της διεξαγωγής του διαγωνισµού.
Το έντυπο προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, καθώς και τα τεύχη
δηµοπράτησης υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου
www.hersonisos.gr
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού θα βρίσκεται
στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, οδός Ελευθερίας 50 Λιµ.
Χερσονήσου (αρµόδιος υπάλληλος κ. Χρονάκης Γεώργιος, τηλ. 28973 40021 ) και θα είναι
στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Εφ' όσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, αυτές παρέχονται τέσσερις (4) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την καταληκτική
ηµεροµηνία, που έχει οριστεί για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού.
Για παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν
στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τηλ. 2897 340021, Fax 2897 0 22977
(αρµόδιος υπάλληλος: κ. Χρονάκης Γεώργιος).
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί στον ηµερήσιο Τύπο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Π∆ 28/80

Άρθρο 2ο
Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Χώρος παροχής της εργασίας είναι οι αναφερόµενοι στη µελέτη της υπηρεσίας χώροι του
∆ήµου Χερσονήσου.
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή
της σύµβασης.
Οι υπηρεσίες, γενικά, θα παρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική µελέτη.
Άρθρο 3ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα ή Ενώσεις ή
Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου της ηµεδαπής, ή ιδιωτικές
εταιρείες, που αποδεδειγµένα: λειτουργούν νόµιµα, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα (Εργασίες
Πρασίνου) και διαθέτουν τον απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό, την τεχνογνωσία, το κατάλληλο
προσωπικό και τον κατάλληλο υπεύθυνο για το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών (γεωπόνο ή
δασολόγο ή τεχνολόγο γεωπονίας ή τεχνολόγο δασοπονίας) και την εµπειρία για την εκτέλεση της
συγκεκριµένης εργασίας.
Στην περίπτωση των Ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση
επιλογής πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της Ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της
αναθέτουσας αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου.
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή µαζί µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα στο
διαγωνισµό δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες της µίας προσφορές. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται
δεκτοί, όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
Άρθρο 4ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (τα οποία είναι πρόσφατα ή εντός των ορίων, όπου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια):
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού ίσου µε το 2% του δηµοπρατούµενου, δηλ. 856,00 € και
ισχύος 210 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.

2) Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι: α) δεν έχουν διαπράξει κανένα
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, β) δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, γ) δεν έχουν τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς
προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα και δ) δεν τελούν υπό νοµικό περιορισµό άσκησης
της δραστηριότητάς τους.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές για το απασχολούµενο
από αυτούς προσωπικό.
5) Αντίγραφο των πτυχίων και της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος για τον υπεύθυνο γεωπόνο ή
δασολόγο ή τεχνολόγο γεωπονίας ή τεχνολόγο δασοπονίας
6) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι διαθέτουν τα υποβαλλόµενα
από αυτούς συνοδευτικά στοιχεία της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 5.1.1 της παρούσας
διακήρυξης
7) Αστυνοµική Ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, εφ’ όσον η προσφορά
κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον διαγωνιζόµενο, άλλως έγγραφο παροχής ειδικής
πληρεξουσιότητας προς εκείνον, που υποβάλει την προσφορά.
8) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
διαγωνιζόµενου σε αυτό (ισχύος τουλάχιστον µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού)
9) Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Έχουν µελετήσει λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία της εργασίας και έχουν λάβει γνώση όλων των
στοιχείων της παρούσας διακήρυξης και των υπολοίπων τευχών δηµοπράτησης, καθώς και των επί
τόπου συνθηκών που αφορούν την εργασία.
β) Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλουν στο ∆ιαγωνισµό είναι αληθή και έχουν
επίγνωση ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων ή η παράλειψη υποβολής των στοιχείων που απαιτούνται
συνιστούν λόγο αποκλεισµού τους από το διαγωνισµό.
γ) Έχουν µελετήσει επακριβώς τους όρους του παρόντος διαγωνισµού και τους αποδέχονται
ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 5ο
5.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές, µε ποινή αποκλεισµού, υποβάλλονται σφραγισµένες µε συµπλήρωση εντύπου
προσφοράς, γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα (ή στην Αγγλική µε µετάφραση στην Ελληνική), οι
τιµές θα είναι σε ευρώ, θα αφορούν όλες τις ζητούµενες εργασίες και θα κατατίθενται την ώρα του
διαγωνισµού στην αρµόδια επιτροπή.
Οι προσφερόµενες τιµές θα παραµείνουν αµετάβλητες για όλο το χρονικό διάστηµα που ισχύει η
εργασία και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή για οποιοδήποτε λόγο εκτός από τυχόν
µεταβολές που θα ορίσει το Υπουργείο Εµπορίου.

Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ένα κυρίως
φάκελο καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις, που πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
1)

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα,

2)

Η επωνυµία του ∆ήµου Χερσονήσου

3)

Ο αριθµός της διακήρυξης και ο τίτλος της εργασίας

4)

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

5)

Τα στοιχεία του διαγωνιζοµένου

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
εντός τριών (3) ξεχωριστών φακέλων και ειδικότερα ως εξής:
α)

Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής, συσκευασµένα µέσα σε ένα

ντοσιέ, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
β)

Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό

σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.»
γ)

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,

επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στα στοιχεία αυτά
θα αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιµή µονάδας, το ποσό της δαπάνης, η συνολική δαπάνη
και η συνολική δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται
ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.

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.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση
υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

5.1.1 Συνοδευτικά της προσφοράς στοιχεία
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν µαζί µε την τεχνική
προσφορά τους επί ποινή αποκλεισµού τα εξής στοιχεία, που θα τοποθετούνται στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς:

Α. Μεθοδολογία εκτέλεσης της εργασίας.
Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποδείξουν στην προσφορά τους τα τεχνικά και µηχανικά µέσα
και ανθρώπινο δυναµικό µε τα οποία θα πραγµατοποιούν την εργασία, καθώς και να προτείνουν την
µεθοδολογία και την οργάνωση για την εκτέλεσή του.
– Θα αναφέρεται ο τρόπος αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών στην εκτέλεση της εργασίας.
– Θα προσκοµίζουν κατάσταση µε το ανθρώπινο δυναµικό που θα απασχοληθεί κατά την εκτέλεση
της συγκεκριµένης εργασίας
– Θα περιγράφεται ο απαιτούµενος και κατάλληλος µηχανολογικός εξοπλισµός, όπως αυτός
αναφέρεται στο άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και στην Τεχνική Έκθεση της
µελέτης, σε είδος, αριθµό και λειτουργικότητα που θα καθορίζεται στην προσφορά.
Για τον διατιθέµενο µηχανολογικό εξοπλισµό επιπλέον:
• Θα αναφέρεται τύπος εξοπλισµού και εργοστάσιο κατασκευής,

• Θα αναφέρονται λοιπά τεχνικά στοιχεία και θα προσκοµίζονται εγχειρίδια, καθώς και
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση του
• Θα προσκοµίζεται αντίγραφο της Άδειας Οδήγησης και Χειρισµού Αγροτικού Μηχανήµατος
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπου αυτή απαιτείται για το χειρισµό
του παραπάνω µηχανολογικού εξοπλισµού.
Β. Στοιχεία εµπειρίας του διαγωνιζόµενου:
Κάθε στοιχείο, που αποδεικνύει την εµπειρία και την ειδίκευση των διαγωνιζόµενων στην εκτέλεση
αντίστοιχων εργολαβικών δραστηριοτήτων :
α) ∆ήλωση για εκτέλεση κατά τα τελευταία τρία έτη εργασιών αντίστοιχων µε τις προσφερόµενες
εργασίες, σε ΟΤΑ, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και άλλους φορείς, συνολικού ποσού τουλάχιστον 50.000 € (µε το
ΦΠΑ).
β) Επίσηµα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εκτέλεση αντίστοιχων έργων (συµβάσεις,
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης).
γ) Στοιχεία, που να αποδεικνύουν την µορφή της επιχείρησης, την επιχειρηµατική δοµή της, το εύρος
των δραστηριοτήτων της, το κύρος της, την οικονοµική επιφάνειά της και την επαγγελµατική
αξιοπιστία της.
δ) Βιογραφικά σηµειώµατα, που βεβαιώνουν την εµπειρία στελεχών της επιχείρησης σε αντίστοιχες
εργασίες, τα οποία συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση των ιδίων ή του διαγωνιζόµενου.
5.2. Προσφερόµενη τιµή

1.

Η οικονοµική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την

ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» . Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός ΦΠΑ.
2.

Οι προσφερόµενες τιµές θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικά και θα δοθούν

υποχρεωτικά σε Ευρώ.
3.

Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν

δίδεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ενιαία ή για το σύνολο των εργασιών που
προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
4.

Για την διαµόρφωση της οικονοµικής προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να

λάβουν υπ' όψη τους ότι ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και µέριµνα αναλαµβάνει το κόστος
και τα έξοδα που αφορούν :

– Την διάθεση του συνόλου του απαιτούµενου µηχανολογικού εξοπλισµού και αναλωσίµων, καθώς
και το service και συντήρησή του, τα άµεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιµα, λιπαντικά,
λάστιχα, κ.λ.π.), την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούµενου εξοπλισµού καθώς και διάφορα
συναφή τέλη και φόροι οχηµάτων (ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας, κ.λ.π.)
– Την αµοιβή των αναγκαίων πληρωµάτων (µισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή
έξοδα µε την απασχόλησή τους
– Την τεχνική υποστήριξη, εποπτεία εκτέλεσης της εργασίας, κ.λ.π.
5.3 Χρόνος ισχύος προσφορών

1

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους εκατόν ογδόντα (180)

ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
2

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από τον ∆ήµο πριν

από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την
διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την
πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί και ο υπό ανάδειξη µειοδότη
5.4 Άλλες διατάξεις

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, σε όποια
µορφή και αν κατατεθούν (δακτυλογραφηµένες ή γραµµένες µε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή
χειρόγραφες). Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της
προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την
Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση
υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 6ο
Ενστάσεις – ∆ιοικητικές προσφυγές
1

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σ' αυτόν και

της νοµιµότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται
ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού
όργανο ως εξής :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία της υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. 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.
β) Κατά της συµµετοχής διαγωνιζόµενου σε αυτόν ή της νοµιµότητας της διενέργειας ως προς την
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του
διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον
διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την
Οικονοµική Επιτροπή. Ένσταση κατά συµµετοχής διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό κοινοποιείται
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
γ) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα καταχώρησης των σχετικών
αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την Oικονοµική Επιτροπή, µόνο από
διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε από αυτόν. Η ένσταση εξετάζεται
από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.

2. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 7ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού

1.

Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται στην παρούσα, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των

προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς µετά το πέρας του εν λόγω
χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των
προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
2.

Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της Επιτροπής

συνεχίζεται δηµόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου και των
φακέλων των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, κατά σειρά παράδοσής τους και
γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόµενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν
όλοι οι ενδιαφερόµενοι. Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
συµµετοχής στο διαγωνισµό µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της
Επιτροπής. Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά παραµένει σφραγισµένος,
µονογράφεται και γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του κυρίως φακέλου.
3.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει

τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόµενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν
αποκλειστούν έχοντας υπ' όψη την παρούσα διακήρυξη και την σχετική νοµοθεσία και
ανακοινώνει την απόφασή της στους ενδιαφερόµενους σε επανάληψη της διακοπείσης
δηµόσιας συνεδρίασης. Οι αποκλειόµενοι από τον διαγωνισµό καλούνται να παραλάβουν τα
σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς.
4. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών,
εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. Όσες
προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε τους
όρους της διακήρυξης ή είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν, απορρίπτονται.

5.

Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που πρόσφερε τη µικρότερη τιµή για το σύνολο της

προσφοράς. Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια µικρότερη
τιµή, γίνεται δηµόσια κλήρωση µεταξύ τους.

Άρθρο 8ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο ανάδοχος µετά την έγκριση του αποτελέσµατος υποχρεούται για την υπογραφή της σύµβασης να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού,
δηλαδή ποσού 2.140,00 ευρώ.
Άρθρο 9ο
Τιµές παροχής υπηρεσίας – κρατήσεις
Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ. Ο ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας
βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις.
Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο.
Ο ΦΠΑ βαρύνει το ∆ήµο.

Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωµής
Ο τρόπος αµοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: Με την έκδοση του σχετικού παραστατικού.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονοµικών υπηρεσιών

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης
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