ΑΔΑ: 61ΞΔΩΗΜ-1ΛΒ
ΑΔΑΜ: 16PROC004153804
Γούρνες 6-4-2016
Αριθμός πρωτ.5849

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου, προκηρύσσει σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό
Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη άνευ ορίου, επί του
δημοπρατούμενου ποσού, την σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Π.Δ. 60/2007 και του Δ.Κ.Κ. (Ν.
3463/2006).
Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης: 99.988,31 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και
θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς πόρους του Δήμου Χερσονήσου βαρύνοντας τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις στοv Κωδικό Εξόδων ΚΑ: 00.6162.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Α.Φ.Μ.:
997579272 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πρώην Αμερικάνικη βάση Γουρνών, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛ.:
2813404635
ΦΑΞ:
2813404608
e-mail:
promi8ies@hersonisos.gr , k.kalathakis@hersonisos.gr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ..
Ημερομηνία ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.:

12/4/2016.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 07.00΄.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Κυριακή 24 Απριλίου 2016 και ώρα
17.00΄.
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Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα στις 04/5/2016
και ώρα 09.00΄. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά τότε η Επιτροπή
διαγωνισμού θα συνεδριάσει στις 25/4/2016 και ώρα 10.00΄ προκειμένου να συντάξει σχετικό
πρακτικό έτσι ώστε να επιταχυνθεί η διαγωνιστική διαδικασία.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία
ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της περιγραφόμενης προμήθειας και
αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία
για την εκτέλεση της προμήθειας.
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων
υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή # 812,91 # ευρώ και αφορά το σύνολο
των εργασιών.
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.hersonisos.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χερσονήσου, Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.κ. Καλαθάκης Κωνσταντίνος
και Αθηνά Μηλιαράκη, τηλ. 2813404635, FAX: 2813404608.
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος Δ.Δ.Σ. και στον τύπο σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3548/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και του
Π.Δ. 60/2007. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Αθηνών – Θεσσαλονίκης
 Γενική Δημοπρασιών
3. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
 Πατρίδα
(ημερήσια)
 Νέα Κρήτη (ημερήσια)
 Αντίλαλος της Μεσαράς (εβδομαδιαία)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήμα Προμηθειών του Δήμου
2. Φ.Β3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες 6-4-2016
Αριθμός πρωτ: 5849

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»
2. Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
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4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
1291Β'/11-08-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861 /2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα
διαύγεια»
(ΦΕΚ
Α΄112/13.7.2010)
και
την
αρ.
πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ.16752/22-7-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών αποκέντρωσης και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση της πίστωσης καθώς και της παρ. 1ε
του ίδιου άρθρου με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί Επιτροπές από
μέλη της, δημοτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες.
8. Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".
9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» περί «συγκρότησης των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών μετά από
διαδικασίας κληρώσεως»,
10. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του
πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014),
11. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
12. Την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για
το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
13. Την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β΄)
«Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,
όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.)
Α΄
Βαθμού»
και
την
Κ.Υ.Α.
ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/12.05.2015 (ΦΕΚ 828/12.05.2015 τεύχος Β΄).
14. Το Π.Δ. 23/2000 «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών
ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη
από τις Λιμενικές αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την
άσκηση των καθηκόντων του. Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως
ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο
χώρο».
15. Την απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου (Αριθμ. Πρακτικού 1/2016 της
Επιτροπής του άρθρου 1 Π.Δ. 23/2000 (Α΄18) και άρθρ. 35 αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99).
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16. Την με αριθ. 16REQ004008431 καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ.
17. Τη με αριθ. 5/2016 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ενδεικτικού
προϋπολογισμού 99.988,31 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την εκτέλεση της εργασίας
«Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο
2016»
18. Την αρ. 254/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6162.0001 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Προστασία λουομένων στις παραλίες του
Δήμου 2016» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 100.000,00 € για την εν λόγω
εργασία (παροχή υπηρεσιών).
19. Τη με αρ. 114/2016 (ΑΔΑ: 6ΞΓΝΩΗΜ-ΣΙΣ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω εργασίας.
20. Η δημοπρατούμενη εργασία έχει αριθμό αναφοράς:
 CPV: 92332000-7
21. Η αρίθμ. 135/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία δεσμεύεται η πίστωση
και συντάσσονται οι όροι για την διεξαγωγή της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
τη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, και
συμπλήρωση τιμολογίου, με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), χωρίς
όριο από τον μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την ανάθεση της
εργασίας: «Προστασία λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο
2016 και συνολικό προϋπολογισμό ύψους 99.988,31 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%)
και διατιθέμενη πίστωση ποσού € 99.988,31 σε βάρος του Κ.Α. 00.6162.0001 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Α'
Άρθρο 1: Αναθέτουσα αρχή-Ορισμοί
Άρθρο 2 : Αντικείμενο – Προεκτιμούμενη αμοιβή – Τόπος – Συμβατική προθεσμία
Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών - Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού
Άρθρο 5 : Παροχή διευκρινήσεων
Άρθρο 6: Τεύχη του Διαγωνισμού
Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής Προσφορών
Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Άρθρο 9 : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό - Προαπαιτούμενα συμμετοχής Ενδιαφερομένου
στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία
Άρθρο 10: Περιεχόμενο Προσφορών
Άρθρο 11: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού – Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών - Διαδικασία
ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού – Ανακήρυξη μειοδότη
Άρθρο 13: Ολοκλήρωση - Ακύρωση - Μερική επανάληψη - Ανάθεση
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Άρθρο 14 : Πρόσβαση στα έγγραφα
Άρθρο 15 : Χρόνος ισχύος προσφορών
Άρθρο 16: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Άρθρο 17: Ενστάσεις
Άρθρο 18 : Σύναψη και υπογραφή Σύμβασης
Άρθρο 19 : Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος πληρωμής
Άρθρο 20: Έκπτωτος
Άρθρο 21: Τεκμήριο από την συμμετοχή στη διαδικασία- Διαφορές διακήρυξης από τους αντίστοιχους
νόμους
Άρθρο 22: Δημοσιότητα - Δαπάνες δημοσίευσης
Παράρτημα
Υπόδειγμα για την Οικονομική Προσφορά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή - Ορισμοί
1.1 Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1.2 Υπηρεσία που συντονίζει το διαγωνισμό: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση:
Τ.Κ.:
Τηλ.:
Φαξ:

ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ
70014
2813404635
2813404608

Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας διακήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την
αντίστοιχη σημασία:
 Εθνικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (ή Σύστημα): Ολοκληρωμένο
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια της
παρούσας ηλεκτρονικής ανοιχτής διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης της υπόψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 Διαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ: Διαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο
διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.
 Ενδιαφερόμενος ή Οικονομικός φορέας : κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή
ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα
διαδικασία.
 Χρήστες : Οι οικονομικοί φορείς και οι υπάλληλοι και λειτουργοί της Αναθέτουσας Αρχής, που
χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
 Διαγωνιζόμενος: Ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει προσφορά, δηλαδή είτε η μεμονωμένη
επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), είτε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων.
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Τεύχη διαγωνισμού: Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας τεύχη, που μετά την
υπογραφή της σύμβασης καθίστανται συμβατικά.
Επιτροπή Διαγωνισμού: η Επιτροπή διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού, η οποία έχει
συγκροτηθεί με 09/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ45ΩΗΜ-ΠΦ6) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
εφαρμοζομένων των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων και αποτελείται από
πιστοποιημένους χρήστες του Συστήματος.

Άρθρο 2: Αντικείμενο – Προεκτιμούμενη αμοιβή – Τόπος – Συμβατική προθεσμία
Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με τίτλο:
«Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2016»
2.1 Αντικείμενο της σύμβασης και συναφείς συμβατικοί όροι:
2.1.1 Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών
Ο ανάδοχος, υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάλογο εξοπλισμό και
προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του η οποία δεν θα υπερβαίνει το
χρονικό όριο πέντε (5) ημερών (διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την εγκατάσταση του ανάδοχου
μαζί με το απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό) από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο
ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των εργασιών σε ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η
επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πέντε (5) ημερών πέραν της
συμβατικής προθεσμίας και της από την υπηρεσία ανακοινωμένης ημερομηνίας, και μετά την
διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και
εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Ο χρόνος έναρξης εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να καθορίζεται υποχρεωτικά και στις οικονομικές
προσφορές ρητά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και των συμβατικών τευχών της.
2.1.2 Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης
Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας καθορίζεται από 15/5/2016 έως και 14/10/2016.
2.1.3 Αντικείμενο έργου - Διάκριση χώρου εργασίας
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής εργασιών του ανάδοχου ορίζονται τα τμήματα
παραλίας τα οποία ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου και έχουν
χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (Αρ. Πρακτικού 1/2016 της
Επιτροπής του άρθρου 1 Π.Δ. 23/2000 (Α΄18) και άρθρ. 35 αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (Β΄444/99).
Συγκεκριμένα:
α) στην παραλία Εσταυρωμένος για την περίοδο 01/6 - 31/8/2016 (Συνολικό χρονικό διάστημα 92
ημέρες)
β) στην παραλία Ανάληψης από την εκκλησία Αγ. Μαρίνας έως ξενοδοχείο CALDERA για την περίοδο
25/5 - 08/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστημα 107 ημέρες)
γ) στην παραλία Σταλίδας, στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ, για την περίοδο 15/5 - 29/9/2016
(Συνολικό χρονικό διάστημα 138 ημέρες)
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δ) στην παραλία Σταλίδας, ανάμεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ και ΖΕΡΒΑΣ, για την περίοδο 15/5 26/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστημα 135 ημέρες)
ε) στην παραλία Σταλίδας, ανάμεσα θαλασσίων μέσων αναψυχής ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ και ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ, για την περίοδο 25/5 - 24/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστημα 123 ημέρες)
στ) στην παραλία Μαλίων, μεταξύ των καταστημάτων ΘΕΟΔΟΣΗΣ και LA PLAYA, για την περίοδο
25/5 - 24/9/2016 (Συνολικό χρονικό διάστημα 123 ημέρες)
ζ) στην παραλία Μαλίων έμπροσθεν του μπαρ ΜΙΚΕ για την περίοδο 25/5-24/9/2016 (Συνολικό
χρονικό διάστημα 123 ημέρες)
η) κέντρο παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ για την περίοδο 15/5 - 14/10/2016 (Συνολικό χρονικό διάστημα 153
ημέρες)
2.1.4 Προσδιορισμός της εργασίας του ανάδοχου
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ανάδοχου προς τον Δήμο και η ελάχιστη συχνότητα εκτέλεσης
ορίζονται ως εξής:
1.
Εγκατάσταση οκτώ (8) ναυαγοσωστών, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική και
Αγγλική γλώσσα, για την φύλαξη των προαναφερομένων τμημάτων παραλίων.
2.
Φύλαξη εκάστου τμήματος παραλίας από έναν ναυαγοσώστη, καθημερινά (7 ημέρες / εβδομάδα)
και κατά τις ώρες από 10.30΄ έως 17.30΄. Κάθε ναυαγοσώστης ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα
τριακοσίων (300) μέτρων, εκατέρωθεν του βάθρου.
3.
Κάθε ναυαγοσώστης θα είναι εφοδιασμένος με τον ακόλουθο εξοπλισμό:
 Μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, χρώματος, εξωτερικά, πορτοκαλί, εφοδιασμένο με φορητό
πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του μικρού σκάφους
θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ, να βρίσκεται σε
καλή κατάσταση και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος, για όσα εφόδια
προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου, δεξιά και αριστερά, να είναι γραμμένη η
ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ και κάτωθι αυτής η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης.
Η έλικα της λέμβου να είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος.
 Αδιάβροχο φακό
 Κυάλια
 Ναυαγοσωστικό σωσίβιο
 Σανίδα διάσωσης
 Σωστικό σωλήνα
 Φορητό φαρμακείο
 Πτυσσόμενο φορείο εγκεκριμένου τύπου από τη αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ
 Δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων
 Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί
 καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και
κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD
 γυαλιά ηλίου
 πινακίδα χρώματος πορτοκαλί, με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής η
ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης
 κουβέρτες

8

ΑΔΑ: 61ΞΔΩΗΜ-1ΛΒ
ΑΔΑΜ: 16PROC004153804











καταδυτικό μαχαίρι
μάσκα βυθού
βατραχοπέδιλα
σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί,
διαστάσεων 40Χ80 εκ., με την ένδειξη
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FE GUARD, λευκής απόχρωσης.
Κινητό τηλέφωνα, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του
εκμεταλλευόμενου τη λουτρική εγκατάσταση με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη
θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα)
Κοινή σφυρίχτρα

4.
Τοποθέτηση σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των λουτρικών εγκαταστάσεων ειδικών
καλαίσθητων πινακίδων διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η
σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες
περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων
βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής.
5.
Υποχρεώσεις ναυαγοσώστη.
α. Ο ναυαγοσώστης πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα μα ένδυμα κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια
της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί σε σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των
λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη.
β. Ο ναυαγοσώστης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε
άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία.
2.1.5 Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης έργου
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν του χώρους που αφορούν το αντικείμενο του έργου για να
λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας.
Το προσωπικό του ανάδοχου θα αντικαθίσταται, εφ' όσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα
κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους τις οποίες θα προξενήσει κατά τις
εργασίες του με την υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά τις υπογραφής
της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική
ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της
σύμβασης.
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του
προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση της εργασίας και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών
σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημίες που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό
του ανάδοχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει
αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των
οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση πληρωμής οποιονδήποτε προστίμων επιβληθούν από τις αρμόδιες
Λιμενικές Αρχές, που θα αφορούν πλημμελή εκτέλεση της υποχρεώσεων του.
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2.1.6 Παράδοση εξοπλισμού
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτήσει τις απαραίτητες, από τον νόμο, πινακίδες και
σημαίες.
2.1.7 Παραλαβή και Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών
Η αποζημίωση του ανάδοχου για τις παρεχόμενες εργασίες, θα καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα
στο τέλος κάθε μήνα, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την Αρμόδια Υπηρεσία
του Π.Δ. 28/80, που θα εκδίδεται εντός 10 ημερών από το πέρας του πιστοποιούμενου μήνα.
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.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συμβατικού αντικειμένου αναφέρονται στα τεύχη που μνημονεύονται στο
άρθρο 6 της παρούσας προκήρυξης και τη συνοδεύουν.
2.2
Η συνολική προεκτιμούμενη αμοιβή της σύμβασης υπηρεσιών ανέρχεται σε 99.988,31
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 81.291,31 €
Φ.Π.Α. 23%:
18.697,00 €
Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

€

2.3
Ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών είναι στα όρια του Δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα:
α) στην παραλία Εσταυρωμένος για την περίοδο 01/6 - 31/8/2016 (συνολικό χρονικό διάστημα 92
ημέρες)
β) στην παραλία Ανάληψης από την εκκλησία Αγ. Μαρίνας έως ξενοδοχείο CALDERA για την περίοδο
25/5 - 08/9/2016 (συνολικό χρονικό διάστημα 107 ημέρες)
γ) στην παραλία Σταλίδας στο κέντρο της παραλίας ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ για την περίοδο 15/5 - 29/9/2016
(συνολικό χρονικό διάστημα 138 ημέρες)
δ) στην παραλία Σταλίδας ανάμεσα Ξενοδοχείων ΑΝΘΟΥΣΑ και ΖΕΡΒΑΣ για την περίοδο 15/5 26/9/2016 (συνολικό χρονικό διάστημα 135 ημέρες)
ε) στην παραλία Σταλίδας ανάμεσα θαλασσίων μέσων αναψυχής ΨΥΧΟΓΙΟΥΔΑΚΗ και ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
ΦΟΙΝΙΚΑΣ για την περίοδο 25/5 - 24/9/2016 (συνολικό χρονικό διάστημα 123 ημέρες)
στ) στην παραλία Μαλίων μεταξύ των καταστημάτων ΘΕΟΔΟΣΗΣ και LA PLAYA για την περίοδο
25/5 - 24/9/2016 (συνολικό χρονικό διάστημα 123 ημέρες)
ζ) στην παραλία Μαλίων έμπροσθεν του μπαρ ΜΙΚΕ για την περίοδο 25/5 - 24/9/2016 (συνολικό
χρονικό διάστημα 123 ημέρες)
η) κέντρο παραλίας ΠΟΤΑΜΟΣ για την περίοδο 15/5 - 14/10/2016 (συνολικό χρονικό διάστημα 153
ημέρες)
Άρθρο 3: Διαδικασία επιλογής Αναδόχου - Κριτήριο ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης
υπηρεσιών.

10

ΑΔΑ: 61ΞΔΩΗΜ-1ΛΒ
ΑΔΑΜ: 16PROC004153804
3.1
Η επιλογή του Αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών θα γίνει με ηλεκτρονική ανοιχτή
διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της αριθ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291Β'/11-08-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για την σύναψη
δημόσιων συμβάσεων, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 παράγ. 1 και 201 παράγ. 3 του Ν. 4281/2014
(περί έναρξης ισχύος υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων υπηρεσιών).
3.2
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 16
του Π.Δ. 28/80, είναι χαμηλότερη τιμή της προσφοράς, η οποία θα προκύπτει με το μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραια μονάδα επί τοις εκατό (%), χωρίς όριο από τον μειοδότη
Άρθρο 4: Διεξαγωγή διαγωνισμού
Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισμού.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ύστερα από προθεσμία πέντε (5)
ημερών μετά την τελευταία των δημοσιεύσεων κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15, παρ. 5 του Π.Δ.
28/80, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677Β΄).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

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

12/4/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18/4/2016, ώρα
07.00΄.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/4/2016
ώρα 17.00΄.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Άρθρο 5 : Παροχή διευκρινίσεων
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινήσεις, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού θα παρέχονται ηλεκτρονικά μέχρι και τρεις
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(03) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι
τις 22/4/2016.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς
φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο
υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισμού
Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε
κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα παρακάτω:
1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού.
2. Τεχνική έκθεση (τεχνική περιγραφή-περιγραφή εργασιών).
3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής προσφορών
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» .
Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το μέρος που τούτο απαιτείται
σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, στην οποία προσαρτάται υπόδειγμα για την Οικονομική
Προσφορά (Προσάρτημα).
Η χρήση του υποδείγματος που περιέχεται στην παρούσα προκήρυξη, είναι υποχρεωτική.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :
Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΕΣΗΔΗΣ: 12/4/2016

ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ

ΠΥΛΗ

ΤΟΥ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα
07.00΄.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Κυριακή 24 Απριλίου
2016 ώρα 17:00΄.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμάζουν την προσφορά τους στο σύστημα αμέσως μετά τη
δημοσιοποίηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, θα έχουν όμως τη δυνατότητα να την
υποβάλλουν μόνο μετά το πέρας της προθεσμίας που έχει η αναθέτουσα αρχή για παροχή
διευκρινίσεων επί όρων της διακήρυξης, η οποία είναι το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Επισημαίνεται ότι συμμετέχοντες δεν έχουν
δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.
Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης προσφορών
Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα
καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.
Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.
Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα σύμφωνα
με το Νόμο, εκτός από τυχόν επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που επιτρέπεται η
υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 9: Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
Ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία

-

Προαπαιτούμενα

συμμετοχής

9.1 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
α.
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β.
Ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ.
Συνεταιρισμοί,
αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας με το αντικείμενο του διαγωνισμού. Τα συνεργεία των
ενδιαφερομένων θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Νομού Ηρακλείου.
Οι ενώσεις /κοινοπραξίες, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από όλα
τα μέλη της που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους που θα ορίζεται
με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης /κοινοπραξίας. Με την υποβολή της
προσφοράς, κάθε μέλος τους ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί για το κάθε μέλος μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
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9.2 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.
1) Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής:
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που
αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους
συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα.
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην
ελληνική, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό
ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.
 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
2) Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά
με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Άρθρο 10: Περιεχόμενο προσφορών
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
10.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλων
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(α) (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει τα
δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο.
(β) (Υπο)φάκελος «Οικονομικής Προσφοράς». Το περιεχόμενο του (υπο)φακέλου προσδιορίζεται στο
παρόν άρθρο.
Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται
η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς
δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο
περιλαμβάνονται:
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως,
επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το ν.
4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
Κάθε δικαιούμενος συμμετοχής στον διαγωνισμό οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά του άρθρου αυτού.
Α.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Α.1.1
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό.
Η αίτηση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή και αναγράφει
 τον τίτλο της σύμβασης,
 τα στοιχεία ταυτότητας του Διαγωνιζομένου (μεμονωμένου υποψηφίου ή ένωση), δηλαδή την
επωνυμία (ή το ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και
 συνοδεύεται από τα κάτωθι ομοίως σε μορφή αρχείου pdf:
(α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ),
καταστατικό του διαγωνιζομένου και των έγγραφων πιστοποιητικών τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και
Ε.Ε.), ταυτότητα (για φυσικά πρόσωπα), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική
μορφή των νομικών προσώπων.
(β) Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης Ένωσης /κοινοπραξίας:
(β1)Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από τα μέλη ότι αποδέχονται την από κοινού εκτέλεση της
σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρο.
(β2) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της
ένωσης/κοινοπραξίας.

15

ΑΔΑ: 61ΞΔΩΗΜ-1ΛΒ
ΑΔΑΜ: 16PROC004153804

(β3) Όλα τα μέλη θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους, (Φ.Ε.Κ.
ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για νομικά πρόσωπα με μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ, καταστατικό και
έγγραφες τροποποιήσεις για νομικά πρόσωπα με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε., ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα,
στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με
την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει
ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των νομικών προσώπων).
(γ) Κατάλογο συνημμένων εγγράφων (δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς).
Η ως άνω αίτηση και ο κατάλογος συνημμένων εγγράφων κατά την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή τους
στο Σύστημα, υπογράφονται ψηφιακά κατά περίπτωση από:
- το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο ή
- το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου ή
- ή από τα μέλη ή από τον Εκπρόσωπο σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας.
Επισημαίνεται, σχετικά με τη νομιμοποίηση των Διαγωνιζομένων ότι η ηλεκτρονική υποβολή
προσφοράς στο Διαγωνισμό υποδηλώνει ότι έχει νομίμως ληφθεί σχετική απόφαση από τα αρμόδια
όργανα του Διαγωνιζόμενου, ή τα μέλη της διαγωνιζόμενης ένωσης/κοινοπραξίας, εφόσον η αίτηση
υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή από τα μέλη ή τον κοινό
εκπρόσωπο των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας. Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογημένη αντίδραση εκ
μέρους των καταστατικών οργάνων της εταιρείας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, η υποβολή
προσφοράς, δεσμεύει την εταιρεία.
Α.1.2
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 16
της παρούσας διακήρυξης (812,91 €) και αφορά στο σύνολο του προϋπολογισμού της υπηρεσίας.
Α.1.3
Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελμά τους, να έχει εκδοθεί το έτος 2016 και να είναι σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.
Α.1.4
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του
Ν.1599/86 όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί σε
κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών
αποφάσεων.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
- φυσικά πρόσωπα
- ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος για Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
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Α.1.5
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές, ως εξής:
 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
 Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) για το προσωπικό που απασχολούν.

Α.1.6
Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, ως εξής:
 Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.
 Οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) όλων των μελών και του προσωπικού.
 Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.
 Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού.
 Οι Ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για
το προσωπικό που απασχολούν.
Το παραπάνω πιστοποιητικό θα συνοδεύεται από υποβαλλόμενη κατάσταση προσωπικού κατά
ειδικότητα του αρμόδιου φορέα (επιθεώρηση εργασίας ή Ι.Κ.Α.). Εφόσον η κατάσταση προσωπικού
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την Υ.Α. 5072/6/2013 (ΦΕΚ 449 Β), όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση και συμπλήρωσή της με την Υ.Α. 28153/126 (ΦΕΚ 2163 Β), θα προσκομίζεται αντίγραφο
στο οποίο θα αποτυπώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής και θα
υπάρχει η σφραγίδα της εταιρείας.
Α.1.7
Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Α.1.8
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται :
1.

Ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου
εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό
πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

2. Εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους Διαγωνισμούς του
Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος
και οι λόγοι αποκλεισμού.
3. Ότι ουδέποτε τους έχει επιβληθεί ποινή για πλημμελή εκτέλεση παρομοίων εργασιών εις βάρος
τους από οιοδήποτε Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή προστίμου να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι
επιβολής.
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4. Εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος
του περιορισμού εάν υπόκειται.
5. Ότι έχουν εκτελέσει στο παρελθόν αντίστοιχες εργασίες και τις έχουν ολοκληρώσει ή τις
εκτελούν ικανοποιητικά.
6. Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση της
δημοπρατούμενης εργασίας, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα της
εργασίας και ότι αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με όλους
τους όρους αυτής της διακήρυξης και των συμβατικών τευχών και σύμφωνα με την οικονομική
τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν
κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.
7. Ότι οι ναυαγοσώστες, σε περίπτωση που είναι αλλοδαποί, θα προσκομίσουν πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
8. Ο χρόνος έναρξης των εργασιών.
9. Ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη
εκτέλεση των εργασιών, καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
10. Ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών.
11. Ότι δεσμεύονται να εκτελέσουν την εργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 5/2016 Μελέτη
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον
τους ζητηθεί από την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
Α.1.9
Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση
Α.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ως άνω για
τους έλληνες πολίτες δικαιολογητικά, που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους.
Α.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (ΚΟΙΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
Για κάθε μέλος (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο) πρέπει να
κατατεθούν όλα τα παραπάνω για τους έλληνες πολίτες, κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ειδικά για
την υπεύθυνη δήλωση οι Διαγωνιζόμενες Ενώσεις / κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη
Δήλωση, για καθένα από τα μέλη τους, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους.
Α.3.1
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:
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1. με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων. Σε
περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης,
2. σε περίπτωση που της ανατεθεί η εκτέλεση της εργασίας οφείλει να περιβληθεί ορισμένη νομική
μορφή (μόνο για τις κοινοπραξίες).
Α.4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ:
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα με τη χώρα
εγκατάστασής τους και επιπλέον το ακόλουθο δικαιολογητικό:
Α.4.1 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Τα δικαιολογητικά των άρθρων Α.1.4, Α.1.6, Α.1.7 και Α.4.1 του παρόντος εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που κάποια δικαστική ή
διοικητική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα
της η επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, δηλώνει αδυναμία έκδοσης, τότε ο
συμμετέχων καταθέτει συμπληρωματικά μαζί με το πιστοποιητικό που δηλώνεται η αδυναμία της
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας. Σε χώρα που δεν προβλέπεται
ένορκη δήλωση δύναται να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.

Α.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά
τα κάτωθι:
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού:
Α.5.1
Τεχνική περιγραφή:
Θα περιγράφονται αναλυτικά, τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(1) Οι εργασίες – υπηρεσίες που θα εκτελέσουν
Οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί από τον προσφέροντα και μπορεί να επηρεάσει
θετικά την τεχνική αξιολόγησή του.
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Α.5.2
Κατάσταση με σύντομη περιγραφή υλοποίησης παλαιότερων ανάλογων συμβάσεων, με ιδιωτικούς ή
δημόσιους φορείς (φορέας, έτος, διάρκεια, αντικείμενο, κόστος εργασιών, κ.λ.π), καθώς και αντίγραφα
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης αυτών εφόσον υπάρχουν.

Α.6
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή
αρίθμηση).
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Οι ημερομηνίες σύνταξης των υπευθύνων δηλώσεων και των ψηφιακών υπογραφών τους πρέπει να
συμπίπτουν με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής προσφοράς.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται
να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χερσονήσου εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Πιο συγκεκριμένα τα ως άνω Α.1.1, Α.1.2 (πλην της υπεύθυνης δήλωσης), Α.1.3, Α.1.4,
Α.1.6, Α.1.7, Α.1.9, και Α.4.1 δικαιολογητικά συμμετοχής του (υπο)φακέλου* «Δικαιολογητικά
συμμετοχής - τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής τους,
επιπλέον προσκομίζονται, επί ποινή αποκλεισμού και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή τους, στο Πρωτόκολλο του Δήμου σε έντυπη μορφή, σε απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα πλην της εγγύησης συμμετοχής που υποβάλλεται πρωτότυπη και τα οποία σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό μέρος του οποίου
θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Β) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών )
Γ) ο τίτλος του διαγωνισμού και
Δ)Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, τηλ. επικοινωνίας, fax και email)
Τα εν λόγω δικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ημεδαπών, αυτά πρέπει να είναι
ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
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Σε περίπτωση ανάρτησης ή και κατάθεσης φωτοαντιγράφων αλλοδαπών εγγράφων, αυτά πρέπει
να είναι ευανάγνωστα και να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο.
Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του υποψηφίου δεν
αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι
ορισμένα από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν
προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
καταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν
προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών, που προηγούνται της
ημερομηνίας καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικός χρόνος
έκδοσης στα επιμέρους δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου.
Διάρκεια ισχύος των προσφορών καθορίζεται στις 120 ημέρες.
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά
του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον (υπο)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος με την Προσφερόμενη Τιμή. (Η Προσφερόμενη Τιμή είναι η δαπάνη
εκτέλεσης της σύμβασης που αντιστοιχεί στο προσφερόμενο, ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Σημειώνεται
ότι στην Προσφερόμενη Τιμή δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά επί ποινή αποκλεισμού επίσης και
υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου, ή από τα μέλη ή τον κοινό εκπρόσωπο των μελών
σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
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Πέραν της ως άνω υποβολής, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11 παράγ. 1.2.5 της αριθ.
Π1/2390/16-10-2013 (Β΄2677) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο
προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά»
επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης ομοίως και επί ποινή αποκλεισμού ψηφιακά
υπογεγραμμένο και σε μορφή αρχείου pdf, το έντυπο προσφοράς του παραρτήματος της
παρούσας.
Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν σε επεξεργάσιμη μορφή word από
το Σύστημα.
Επισημαίνονται σχετικά με την συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου (παράρτημα), τα κάτωθι:
A. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, όπως
αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να υπογράφεται ψηφιακά από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών (σε περίπτωση φυσικού προσώπου)
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και
γ) σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, ή από τα μέλη ή από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο.
Β. Ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των ομάδων της μελέτης
Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για το σύνολο
περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

των

εργασιών,

όπως

αυτές

Αποκλείονται από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ενιαίο ποσοστό
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (Ε.Π.Ε.%) ολογράφως και αριθμητικώς.








Η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθμητικής.
Αποκλείονται επίσης από το διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες η Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.)
στην ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος, διαφέρει από αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή
του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης εκφρασμένου σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (Ε.Π.Ε.%),
επί της Προεκτιμούμενης Αμοιβής προ ΦΠΑ.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται
δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων
που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με
τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Διάρκεια ισχύος των προσφορών καθορίζεται στις 120 ημέρες.

Άρθρο 11: Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών – Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των
προσφορών-Πρόσβαση στα έγγραφα.
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11.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, και συγκεκριμένα στις 04/5/2016
και ώρα 9:00΄, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα οργάνων (Επιτροπή Διαγωνισμού), σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς
των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση
των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών
που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία
για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται με σχετική ανακοίνωση της
Επιτροπής. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη
ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος ενημερώνει ηλεκτρονικά όλους τους
διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το
κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται.
Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά τότε η Επιτροπή διαγωνισμού θα
συνεδριάσει στις 25/4/2016 και ώρα 10.00΄, προκειμένου να συντάξει σχετικό πρακτικό έτσι
ώστε να επιταχυνθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

11.2 Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,
α) ελέγχει για κάθε έναν από του διαγωνιζόμενους την έγκυρη συμμετοχή του σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή:
 την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” κατά
το άρθρο 10,
 το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9,
 την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών που θα προσκομιστούν στο Γραφείου
Πρωτοκόλλου του Δήμου, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 10.Α.6 της παρούσας
β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς στο οποίο
καταγράφονται όλα τα δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά μεν αλλά με τρόπο που
να φαίνεται εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλος
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καταγράφονται οι πληρούντες τα κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόμενοι από το διαγωνισμό καθώς και οι
λόγοι αποκλεισμού εκάστου των αποκλειομένων.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με συνημμένο το Πρακτικό
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του διαγωνισμού, με την οποία
γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως)
ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς
της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, η Επιτροπή
Διαγωνισμού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους των οικονομικών
προσφορών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Διαγωνισμού,
α) ελέγχει την ορθότητα συμπλήρωσης της Προσφερόμενης Τιμής στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος καθώς και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων, κατά το
άρθρο 10.Β της παρούσας
β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονομικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι οικονομικές
προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά).
Αν υφίστανται έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα, διενεργείται δημόσια
κλήρωση από την Επιτροπή Διαγωνισμού, κατόπιν προσκλήσεως των Διαγωνιζομένων που υπέβαλαν
τις ίδιες προσφορές (οι οποίοι δικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), με τρόπο που να
διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστημα από τον Πρόεδρο της Ε.Δ., με συνημμένο το Πρακτικό
ελέγχου οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, με την οποία γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στους
διαγωνιζομένους ότι μπορούν να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέχρι και την επομένη
εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανωτέρω ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας.
Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλλει τα πρακτικά για το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και
αναδεικνύει τον μειοδότη.
Σε περίπτωση κατάθεσης ενστάσεων, κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισμού
συντάσσει γνωμοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (μαζί με τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα
έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η
οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει
το αποτέλεσμα. Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται
ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους.
Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 11.
Η κατακύρωση γίνεται στον/στους συμμετέχοντα/ες, η προσφορά του/των οποίου/οποίων
ανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και είναι η
χαμηλότερη του συνόλου του προϋπολογισμού της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή.
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Για την επιλογή της οικονομικότερης (χαμηλότερης) τιμής της προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι
προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και
στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.
Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στους
διαγωνιζόμενους των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές και στο μειοδότη, στον οποίο
αποστέλλεται συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 13: Έγκριση Ακύρωση Επανάληψη του Διαγωνισμού
Η δημοπρασία ολοκληρώνεται με την έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η
σχετική απόφαση κοινοποιείται στον εν λόγω Υποψήφιο μέσω του συστήματος.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μπορεί να ακυρωθεί :
1. για παρατυπία κατά την διεξαγωγή, εφόσον εκ της παράτυπου διεξαγωγής επηρεάζεται το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
2. εάν αποδεδειγμένως προκύπτει ότι υπήρξε συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζόμενων. Σε αυτή
τη περίπτωση η επιτροπή διαγωνισμού εκθέτει με λεπτομέρεια στο πρακτικό τα διατρέξαντα όπως
αυτά υπέπεσαν στην αντίληψή της καθώς και τη γνώμη της.
Επανάληψη του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο
περίπτωση ακύρωσης ή μη έγκρισής του. Επίσης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος κρινόμενου
τούτου μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού
οι συμμετέχοντες σε αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Σε
περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού με νέους όρους εξολοκλήρου ή εν μέρει, η δημοπρασία
θεωρείται αρχική και όχι επαναληπτική.
Άρθρο 14: Πρόσβαση στα έγγραφα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των
διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012)
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
Άρθρο 15: Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές θα ισχύουν για τέσσερις (4) μήνες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών του άρθρου 4.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της
παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής χωρίς αυτό να προβλέπεται, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 16: Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το Π.Δ.28/80, κατά το
μέρος που αυτό δεν αντίκειται στον παραπάνω νόμο. Αν οι εγγυήσεις δεν είναι διατυπωμένες στην
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση μπορεί να εκδίδεται από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
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Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομένων
υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή # 812,91 # ευρώ και αφορά το σύνολο των
εργασιών).
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που
απαιτείται από τη διακήρυξη.
Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στο
διαγωνισμό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς
είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης.
Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών, χωρίς τον
Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τον συμβατικό χρόνο
εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική και ποσοτική ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενου.

Άρθρο 17: Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλουν όσοι έλαβαν μέρος και
συμμετείχαν στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν απ' αυτόν.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε
αυτούς της ανακοίνωσης του σχετικού πρακτικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της
διακήρυξης. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβάλλονται μέσω του
Συστήματος, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Σε
περίπτωση που το εν λόγω έγγραφο δεν φέρει ψηφιακή υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Σε περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει
η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, εκτός αν υπάρχει περίπτωση διάστασης μεταξύ του κειμένου
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της ένστασης, όπως αυτή υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, και της ένστασης, όπως έχει προσκομισθεί από
τον οικονομικό φορέα, οπότε ως ημερομηνία άσκησης της ένστασης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής.
Επί των ενστάσεων αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Η ίδια ως άνω Επιτροπή (Οικονομική), μπορεί να αποφασίζει στην ίδια συνεδρίαση και
για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Το πρακτικό της Ε.Δ. μετά της σχετικής αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου, λαμβανομένης εντός
10ημέρου από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, υποβάλλονται στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης, προς έγκρισή τους, είναι δε αμέσως εκτελεστή.
Άρθρο 18: Σύναψη και υπογραφή της σύμβασης.
18.1
Η σύμβαση συνάπτεται με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στον επιλεγέντα Ανάδοχο.
18.2
Σύμφωνα με το άρθρου 26 του Π.Δ. 28/1980, ο ανάδοχος υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία,
έχει την υποχρέωση, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος
οφείλει, προσερχόμενος για την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει και την απαιτούμενη εγγύηση
για την καλή εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν εμφανισθεί
κατά τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μη εμφάνιση του μειοδότη συνιστά και η μη εμπρόθεσμη προσκόμιση της απαιτούμενης για την
υπογραφή της σύμβασης εγγύησης.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, η κατατιθέμενη εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται
με εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της
αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση
συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η
εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση
υπογράφεται για το Δήμο από το Δήμαρχο και για τον ανάδοχο από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπό του.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε κάθε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου
της διακήρυξης, της μελέτης, της προσφοράς ή του συμφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση
καλής εκτέλεσης που κατατέθηκε από αυτόν καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας. Μετά
την υπογραφή της σύμβασης, κανένα άλλο έγγραφο κείμενο ή στοιχείο προγενέστερα συνταχθέν δεν
είναι δυνατό να ληφθεί υπ’ όψη µε οποιονδήποτε τρόπο για την ερμηνεία των όρων αυτής. Η σύμβαση
τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων αξιολόγησης.
Άρθρο 19: Ρήτρες
Ο ανάδοχος, υποχρεούται να κάνει την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και
προσωπικό εντός της προθεσμίας που ορίζει στην προσφορά του, η οποία όμως δεν μπορεί να
υπερβαίνει το χρονικό όριο των πέντε (5) ημερών, διάστημα εκτιμούμενο ως επαρκές για την
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εξασφάλιση, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και
προσωπικού από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη των
εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου. Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 1.000,00– για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για
δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του
διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ' αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.

Αποτελεί βασική υποχρέωση του ανάδοχου η απρόσκοπτη φύλαξη των πολυσύχναστων παραλιών οι
οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου. Διευκρινίζεται ότι η παροχή
των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι καθημερινή Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού επιβάλλεται,
ως ρήτρα € 1.000,00 – ανά περίπτωση και για κάθε ημέρα διακοπής.
Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν
συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα
επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με την συμβατική ημερήσια πιστοποιούμενη αμοιβή του αναδόχου, για
τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί την εργασία πλημμελώς και
αντισυμβατικώς.
Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο
πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει
έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, να
υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.
Άρθρο 20: Αμοιβή Αναδόχου – Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατόπιν έκδοσης χρηματικού εντάλματος, στο όνομά του, μετά
από την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης για τις εργασίες που έγιναν το διάστημα αυτό, και εφόσον
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του ΠΔ
28/80.
Άρθρο 21: Έκπτωση αναδόχου
Για οποιαδήποτε αμέλεια του αναδόχου σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του έχουν
εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο με όλες τις σχετικές συνέπειες σύμφωνα με το άρθρο 50 του Π.Δ. 28/80.
Άρθρο 22: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία - Διαφορές διακήρυξης από τους
αντίστοιχους νόμους
22.1
Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο Διαγωνιζόμενος και κάθε μέλος
του (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας) έχει λάβει πλήρη γνώση:
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α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν,
β) της ανωτέρω νομοθεσίας.
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης ερμηνεύονται κατά τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με
κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων και των
λοιπών τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης
υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.
22.2
Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.28/80, όπως ισχύει.
Για τυχόν διαφορές που θα προκύψουν συμφωνείται ρητά ότι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης είναι τα
καθ΄ ύλη αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους.
Άρθρο 23: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία (1) εβδομαδιαία, μία (1) τοπική
ημερήσια, μία (1) οικονομική ημερήσια εφημερίδα και στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης) πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, τη σχετική τροποποίηση από την εγκύκλιο 31/αρ. πρωτ.
30118/22-9-2000 /ΥΠ. ΕΣ. ∆. ∆. Α. και του Ν.3548/2007, καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.hersonisos.gr ) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα
λοιπά συμβατικά τεύχη διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αρμόδιος υπάλληλος : Κώστας Καλαθάκης
2813404635.
Οι δαπάνες για τη δημοσίευση της παρούσας, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας,
σύμφωνα με το 22ο άρθρο του Π. Δ. 28/1980 όπως ισχύει, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο
κατακυρώνεται οριστικά η δημοπρασία.
Άρθρο 24: Άλλα στοιχεία
Ο Δήμος Χερσονήσου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση του Διαγωνισμού και στην
περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραμονής μόνο μίας έγκυρης
προσφοράς στην διαδικασία των διάφορων σταδίων του Διαγωνισμού.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόμενων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση
εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για την ανάδειξη αναδόχου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:
«Προστασία των λουομένων, στις πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου, κατά την περίοδο 2016»
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

29

ΑΔΑ: 61ΞΔΩΗΜ-1ΛΒ
ΑΔΑΜ: 16PROC004153804
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX
E-MAIL
Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.
Υποβάλουμε την προσφορά μας για την ως άνω σύμβαση και δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε την
εκτέλεσή της προσφέροντας το ακόλουθο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), εκφρασμένο
σε ακέραιες μονάδες:
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)……………………………
στις Τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και συγκεκριμένα:
ΕΙΔΟΣ

Είδος Μονάδας

Ποσότητα

Τιμή

Χρονική

Μονάδας

Διάρκεια για

Ανά ημέρα

τις οκτώ θέσεις

Δαπάνη

(ημέρες)

Προστασία των
λουομένων στις
πολυσύχναστες
παραλίες κατά την
περίοδο 2016 οι οποίες
βρίσκονται εντός των
διοικητικών ορίων του
Δήμου Χερσονήσου

Ναυαγοσώστης
με τον

08

…………………
…€

994

………….. ….
€

περιγραφόμενο
ως άνω πλήρη
εξοπλισμό
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 23%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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Αριθμητικώς
……………………………………………………………..............................

ΑΔΑ: 61ΞΔΩΗΜ-1ΛΒ
ΑΔΑΜ: 16PROC004153804

Ολογράφως
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Χρόνος ισχύος της προσφοράς από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. τέσσερις (4)
μήνες
Ημερομηνία ....../....../2016
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

(Υπογραφή)
Όνομα Επώνυμο

Ο Aντιδήμαρχος
Οικονομικών υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήμα Προμηθειών
2. Φ.48β
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