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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΑ – ΠΑΡΟΥΗ
ΤΠΗΡΔΙΑ
Ο ΓΗΜΟ ΔΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η
ηελ κε αλνηθηή δεκνπξαζία επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο – παξνρήο
ππεξεζίαο:
ΜΙΘΩΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ
ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΘΔΟΜΗΝΙΑ ΣΗ
18/6/2014
Πξνϋπνινγηζκνύ 45.000,00 Δπξώ (κε Φ.Π.Α.),
πνπ ζα δηεμαρζεί
α) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. ηνπ Π.Γ. 28/80 «πεξί εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.», κε ηελ επηθχιαμε ησλ
εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 346/1998 (ΦΔΚ 230 Α΄) θαη ησλ Π.Γ. 18/2000 θαη 101/2003 (ηα
νπνία ηξνπνπνίεζαλ ην Π.Γ. 346/1998)
2. ησλ άξζξσλ 23 θαη 35 παξάγξ.4 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31/03/2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»
3. ηνπ άξζξνπ 7Β ηεο ππ’ αξηζκ. 14873/395/04-04-06 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ. «πεξί
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ» πξνζαξκνζκέλε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαπάλσ
Οδεγίαο
4. ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247 Α΄)
5. ησλ άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ»
6. ηνπ Π.Γ. 60/2007

β) ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο θαη
θαιεί
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο σο
άλσ εξγαζίαο – παξνρήο ππεξεζίαο.

ΑΡΘΡΟ 1:

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηηο 13/01/2015, εκέξα Σξίηε ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Υξπζνχ, κε ψξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ
10.00 π.κ. θαη ψξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ ηελ 11.00 π.κ.
Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν δηαγσληζκφο δελ δηελεξγεζεί θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία,
ηφηε απηφο ζα δηεμαρζεί ζην ίδην κέξνο, ηελ ακέζσο επόκελε εβδνκάδα, ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα
(10:00 – 11:00 π.κ.).
Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν είλαη απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη
ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ρσξίο λα αλνηρηνχλ.
ΑΡΘΡΟ 2:
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΤΙΧΓΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ
ΔΡΓΑΙΑ – ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ
Με ηελ παξνχζα αλάζεζε εξγαζίαο πξφθεηηαη λα κηζζσζεί απφ ηνλ Γήκν Δκκαλνπήι
Παππά έλαο δηακνξθσηήο γαηψλ (grader) γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρεηηθψλ κε ην
δνκηθφ κεράλεκα εξγαζηψλ ζηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι
Παππά.
Σν παξαπάλσ δνκηθφ κεράλεκα ζα θηλείηαη θαη ζα εξγάδεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ
νξίσλ ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά.
ΑΡΘΡΟ 3:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΔΤΥΧΝ

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαζψο θαη ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ ζα
ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, δηαηίζεληαη απφ ηελ Γηεχζπλζε Σερληθψλ ππεξεζηψλ,
Πεξηβάιινληνο θαη Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, Γεκαξρείν Δκκαλνπήι Παππά –
Σνπηθή Κνηλφηεηα Υξπζνχ - Σ.Κ. 620 46, πιεξνθνξίεο: Γνρηίλε Κνπθνπιά, ηει.: 2321 3 52640,
κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα, 12/01/2015. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη
θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10,00 ΔΤΡΩ.
ΑΡΘΡΟ 4:

ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ – ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΥΗ

Γηα ηε δεκνπξάηεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ
παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ:

1. ηνπ Π.Γ. 28/80 «πεξί εθηέιεζεο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.», κε ηελ επηθχιαμε ησλ
εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 346/1998 (ΦΔΚ 230 Α΄) θαη ησλ Π.Γ. 18/2000 θαη 101/2003 (ηα
νπνία ηξνπνπνίεζαλ ην Π.Γ. 346/1998)
2. ησλ άξζξσλ 23 θαη 35 παξάγξ. 4 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31/03/2004 «πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ»
3. ηνπ άξζξνπ 7Β ηεο ππ’ αξηζκ. 14873/395/04-04-06 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.ΟΙΚ.ΟΙΚ. «πεξί
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ» πξνζαξκνζκέλε ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαπάλσ
Οδεγίαο
4. ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247 Α΄)
5. ησλ άξζξσλ 209 θαη 273 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ»
6. ηνπ Π.Γ. 60/2007
Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην πξνο αλάζεζε έξγν,
είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζ' απηά φξσλ, ε
ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ:
1. ην ζπκθσλεηηθφ.
2. ε παξνχζα Γηαθήξπμε.
3. ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
4. ην Σηκνιφγην Μειέηεο.
5. ε πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (.Τ.).
6. ε Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
7. ν Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 5:

ΤΣΗΜΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ην ζχζηεκα ηνπ ηαθηηθνχ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ
δηαγσληζκνχ θαη κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. Οη δηαγσληδφκελνη ζα θαηαζέζνπλ
ζην εηδηθφ έληππν πνπ ζα ηνπο ρνξεγεζεί απφ ηνλ Γήκν Δκκαλνπήι Παππά, ην πνζνζηό ηεο
πξνζθεξόκελεο έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο ηα νπνία ζα
εθθξάδνληαη ζε αθέξαην ζεηηθό αξηζκό. Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν δηαγσληδφκελνο πνπ ζα
πξνζθέξεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ ηεο κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 6:
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΓΚΤΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΔΚΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ - ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο θάθεινο πξνζθνξάο ζπλίζηαηαη ζε δχν δηαθνξεηηθνχο θαθέινπο, ην θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη θάθεινη
αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε
(νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, e-mail) ηνπ

δηαγσληδφκελνπ. Ο έλαο θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλδεημε ζην
εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ») θαη ν άιινο
(απαξαίηεηα ζθξαγηζκέλνο) ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»).
Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά
ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ.
Ο θάθεινο πξνθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ππνβάιιεηαη ζην δηαγσληζκό ηδηνρείξσο.
ηελ ππνβνιή λνκηκνπνηείηαη γηα κελ ηα θπζηθά πξόζσπα ν ηδηνθηήηεο ησλ κεραλεκάησλ,
γηα δε ηηο εηαηξηθέο κνξθέο Δξγνιεπηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηόθηεηα
κεραλήκαηα ν λόκηκνο εθπξόζσπνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο νκόξξπζκνο εηαίξνο Δξγνιεπηηθήο
Δπηρείξεζεο πνπ έρεη ηε κνξθή Ο.Δ. ή Δ.Δ., ν εμνπζηνδνηεκέλνο δηαρεηξηζηήο ζε πεξίπησζε
Δ.Π.Δ. θαη εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ.. ζε πεξίπησζε Α.Δ.
Απαγνξεχεηαη ε εθπξνζψπεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ δηαγσληδνκέλσλ απφ ην ίδην θπζηθφ
πξφζσπν.
Μέζα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία
σο εμήο:
- ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 15 ηεο παξνχζεο θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο.
- ην ζθξαγηζκέλν, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηείηαη ε
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, ζπλεηαγκέλε ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Πξνζθνξέο πνπ έρνπλ
ζπληαρζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ην ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο ζα απνξξίπηνληαη,
θαζηζηψληαο ην ζχλνιν ηεο πξνθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ απαξάδεθηε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη :
α) απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο απνπζηάδεη ε ππνγξαθή θαη
ζθξαγίδα ηνπ ππνςεθίνπ ή δελ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο έζησ θαη έλα απφ
ηα επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ,
β) απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο ην αλαγξαθφκελν επηκέξνπο
πνζνζηφ έθπησζεο δελ είλαη αθέξαηνο ζεηηθόο αξηζκόο,
γ) φηη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο
αξηζκεηηθήο.
Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ρακειφηεξε ηηκή, φπσο απηή ζα πξνθχςεη
απφ ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα είλαη επθξηλψο γξακκέλε θαη λα κε θέξεη ζβεζίκαηα.
Γελ ηζρχεη ε θαηάζεζε ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 7:

ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ δηεπθξηλίζεηο γηα ην πεξηερφκελν ηηο παξνχζαο
δηαθήξπμεο έσο ηελ πξνεγνπκέλε εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο.

Η γξαπηή απάληεζε ηνπ Γήκνπ επί ησλ δεηνπκέλσλ δηεπθξηλήζεσλ ζα θνηλνπνηείηαη κε
θάζε πξφζθνξν κέζν ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ παξαιάβεη έσο εθείλε ηε ζηηγκή ηα
Σεχρε ηνπ Γηαγσληζκνχ αιιά θαη ζα ρνξεγείηαη ζην εμήο ζε φζνπο άιινπο κειινληηθά ηα
δεηήζνπλ.
Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζεκαίλεη απηνδίθαηα θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ
πξνζθέξνληα φισλ αλεμαηξέησο ησλ φξσλ ηηο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζρεηηθήο κειέηεο.
Δλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο
ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
ΑΡΘΡΟ 8:

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΘΔΗ ΚΑΙ ΔΞΔΣΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Γεκαξρείν ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά ελψπηνλ ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Γηα θάζε θάθειν πξνζθνξάο πνπ θαηαηίζεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαηαγξάθνληαη (κε βάζε ην επηδεηθλπφκελν ζρεηηθφ έγγξαθν) ηα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ
ππνβάιιεη. ε πεξίπησζε πνπ ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ππνβάιινληνο ην θάθειν πξνζψπνπ
ακθηζβεηείηαη, ν θάθεινο παξαιακβάλεηαη θαη ε ηειηθή απφθαζε γηα ην παξαδεθηφ ηεο
ζπκκεηνρήο ιακβάλεηαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, κεηά ην άλνηγκα θαη
ηελ θαηαγξαθή ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.
Ο εθπξφζσπνο θάζε δηαγσληδφκελνπ πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα έρεη έηνηκα γηα
επίδεημε ή παξάδνζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζηνλ ηφπν, εκέξα θαη ψξα πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί, ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά :
- Σα έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηνπ
αλαπιεξσηή ηνπ (Πξαθηηθά ηνπ Γ.., ζπκβνιαηνγξαθηθά πιεξεμνχζηα θ.ι.π.).
- Γειψζεηο απνδνρήο ηεο εμνπζηνδφηεζεο.
Πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο, ειέγρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, ηα ζηνηρεία θαη ε απηνπξφζσπε εκθάληζε ηνπ εθπξνζψπνπ,
φπσο απηφο αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ είλαη γξακκέλεο επάλσ ζην θάθειν θαη απνθιείνληαη
απφ ηελ παξαπέξα ζπκκεηνρή νη κε πιεξνχληεο ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο.
ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ειεγρζεί ε πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ, ν εθπξφζσπνο
ζα παξαδψζεη ζηελ επηηξνπή δηεμαγσγήο ηνχ δηαγσληζκνχ ην θάθειν πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην Άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Ο θάθεινο εζσηεξηθά ζα πεξηέρεη ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο φπσο απηά πξναλαθέξζεθαλ θαη ηνλ ζθξαγηζκέλν "ΦΑΚΔΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" πνχ πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνχ
δηαγσληδφκελνπ.
Καηφπηλ αξηζκείηαη ν θάθεινο πξνζθνξάο κε αχμνληα αξηζκφ θαη παξαιακβάλεηαη. ηε
ζπλέρεηα, αξηζκείηαη κε αχμνληα αξηζκφ ην θάζε δηθαηνινγεηηθφ ηνπ θαθέινπ. Σα έγγξαθα
θαηαγξάθνληαη πεξηιεπηηθά κελ, αιιά κε ηξφπν πνπ λα εκθαλίδεη ην ζχκθσλν ή φρη κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην Νφκν, ζε επήθνν ησλ παξηζηακέλσλ.

Ο εζσηεξηθφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε "ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ"
δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά γξάθεηαη ζ απηνχο ν ίδηνο αχμσλ αξηζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θαθέινπ
πξνζθνξάο.
Αθνχ ιήμεη ε θαηαγξαθή, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ειέγρεη ηα ζηνηρεία ζπκκεηνρήο πνπ
πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο θαη ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε απνθαζίδεη γηα ηνπο ηπρφλ
απνθιεηφκελνπο.
Καηφπηλ, αλαθνηλψλνληαη ηα νλφκαηα φζσλ δηαγσληδφκελσλ ηπρφλ απνθιείνληαη απφ ηε
ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θάζε ελφο θαη θαιεί ηνπο εθπξνζψπνπο
ηνπο λα παξαιάβνπλ ηνπο θαθέινπο πξνζθνξάο. Δάλ νη εθπξφζσπνη εθδειψζνπλ ηελ πξφζεζε λα
ππνβάιινπλ έλζηαζε ηφηε νη θάθεινη πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζηα ρέξηα ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 9:

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ – ΑΝΑΚΗΡΤΞΗ ΜΔΙΟΓΟΣΗ

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ησλ γελνκέλσλ δεθηψλ ζην δηαγσληζκφ απνζθξαγίδνληαη
θαηά ζεηξά ζε αλνηρηή ζπλεδξίαζε θαη αλαθνηλψλνληαη κεγαιφθσλα.
Πξνζθνξέο πνπ δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδφηε ή κε ζχκθσλεο πξνο ηνπο φξνπο
ηεο δηαθεξχμεσο απνξξίπηνληαη.
Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν δηαγσληδφκελνο πνπ πξνζέθεξε ην κεγαιύηεξν πνζνζηό
έθπησζεο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο έρνπλ πξνζθέξεη, κε αθξίβεηα δχν
δεθαδηθψλ ςεθίσλ, ην ίδην πνζνζηό έθπησζεο ζα δηεμαρζεί θιήξσζε κεηαμχ απηψλ ελψπηνλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά, θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα
δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο.
Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο
δεκνπξαζίαο.
Σν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο ηηκήο ηνπ εκεξνκηζζίνπ ζα είλαη ην ίδην γηα ην ζχλνιν ησλ
εκεξνκηζζίσλ ηνπ δνκηθνχ κεραλήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
κειέηεο.
ΑΡΘΡΟ 10:

ΔΓΚΡΙΗ – ΑΚΤΡΧΗ - ΜΔΡΙΚΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ

Ο Γηαγσληζκφο δελ νινθιεξψλεηαη, πξηλ λα εγθξηζεί αξκνδίσο.
Η έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάζεη κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ζην άξζξν 11 ελζηάζεσλ.
Η δεκνπξαζία αθπξψλεηαη ιφγσ παξάηππνπ δηεμαγσγήο απηήο, εθφζνλ απφ ηελ
παξαηππία δηεμαγσγήο επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο.
Οκνίσο κπνξεί λα αθπξσζεί ν δηαγσληζκφο θαη πξηλ ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ, εάλ απνδεηρζεί φηη πξνέθπςε ζπλελλφεζε ή ζπκπαηγλία ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηελ

αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ή ηεο παξνρήο ππεξεζίαο ρσξίο πξαγκαηηθφ αληαγσληζκφ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαηαγξάθεη κε ιεπηνκέξεηα ζην πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα φζα ζπλέβεζαλ, φπσο απηά ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε ηεο, θαζψο θαη ηε γλψκε ηεο επί ηνπ
ζέκαηνο.
Δθφζνλ αζθήζεθε έλζηαζε εθ ησλ δηαγσληζζέλησλ πεξί παξάηππνπ δηεμαγσγήο ή
ζπκπαηγλίαο θαηά ηελ δεκνπξαζία ή απηφ αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ν Πεξηθεξεηάξρεο ελ φςεη θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνχ,
απνθαίλεηαη δη' αηηηνινγεκέλεο απνθάζεσο, εγθξίλνληαο ή αθπξψλνληαο ηελ απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Δπαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο επηηξέπεηαη κφλνλ κεηά ηελ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο, αθχξσζε ή κε έγθξηζε. Δπίζεο ε δεκνπξαζία δχλαηαη λα επαλαιακβάλεηαη άπαμ,
ιφγσ αζχκθνξνπ, θξηλφκελνπ ηνχηνπ δη' απνθάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Σν απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ επηηξέπεηαη λα αθπξσζεί κφλν γηα έλαλ απφ ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο :
- γηα παξάηππε δηεμαγσγή ηνπ, αιιά κφλν εθ φζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην
απνηέιεζκα ηνπ Γηαγσληζκνχ.
- εάλ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ απφ ηνλ Δξγνδφηε.
- εάλ ν αληαγσληζκφο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έγθξηζε αξρήο ππήξμε αλεπαξθήο
θαη αλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα απνθπγή
πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ.
Ο Δξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηνπ, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη δηθαίσκα απνδεκίσζεο απφ ηελ αηηία απηή.
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηήο πεξηιεπηηθήο δηαθήξπμεο ηνχ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηα
έμνδα αλαγγειίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν Πάξνρν ππεξεζηψλ.
Δάλ δελ θνηλνπνηεζεί ζην κεηνδφηε ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ κέζα ζηελ
πξνζεζκία ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ νξίζηεθε, κπνξεί ν ίδηνο λα δειψζεη έγγξαθα φηη
αλαθαιεί νξηζηηθά ηελ πξνζθνξά ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηνπ επηζηξέθεηαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή ζπκκεηνρήο κέζα ζε 10 εκέξεο.
ΑΡΘΡΟ 11:

ΔΝΣΑΔΙ

Οη ελζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ απεπζχλνληαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή θαη θαηαηίζεληαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ κέρξη θαη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα
από ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνύ. Η έλζηαζε πξσηνθνιιείηαη θαη ηελ ίδηα εκέξα
δηαβηβάδεηαη ζηε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σα πξαθηηθά ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηηο ηπρφλ
ελζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα ιάβεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
απνζηέιινληαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα επηθχξσζε.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ, επηζηξέθνληαη ζηνπο
δηαγσληδφκελνπο πνπ απνθιείζζεθαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ θαη δελ ππέβαιαλ
εκπξφζεζκα ελζηάζεηο νη "ΦΑΚΔΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" ζθξαγηζκέλνη.

ΑΡΘΡΟ 12:

ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηέζζεξηο (4) κήλεο
πξνζκεηξνχκελνη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξφηεξε ηεο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο, ζα
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Αλ πξνθχςεη ζέκα παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ν Γήκνο ζα απεπζχλεη
εξψηεκα πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, αλ απνδέρνληαη ηε παξάηαζε γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
δηάζηεκα. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη ζε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ
θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο.
ΑΡΘΡΟ 13:

ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά πξφζσπα, αηνκηθέο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη νπνηαζδήπνηε εηαηξηθήο κνξθήο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ ζηελ
θαηνρή ηνπο ηδηφθηεηα δνκηθά κεραλήκαηα.
Οη έρνληεο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, δελ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ κε
πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζθνξέο.
ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί φζα θπζηθά πξφζσπα ή εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο
απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ
εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηηο ππνρξεψζεηο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά
δηαγσληδνκέλνπ, αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο.
Η γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφξξηςε πξνζθνξάο δελ δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα γηα ηνλ
πξνζθέξνληα.
ΑΡΘΡΟ 14:

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Ο θάθεινο πξνθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ ππνβάιιεηαη ζην δηαγσληζκφ ηδηνρείξσο κε
ηελ επίδεημε ηνπ Αζηπλνκηθνχ Γειηίνπ Σαπηφηεηαο. ηελ ππνβνιή λνκηκνπνηείηαη γηα κελ ηα
θπζηθά πξφζσπα ν ηδηνθηήηεο ησλ κεραλεκάησλ, γηα δε ηηο εηαηξηθέο κνξθέο Δξγνιεπηηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ ηδηφθηεηα κεραλήκαηα ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή εμνπζηνδνηεκέλνο
νκφξξπζκνο εηαίξνο Δξγνιεπηηθήο Δπηρείξεζεο πνπ έρεη ηε κνξθή Ο.Δ. ή Δ.Δ., ν
εμνπζηνδνηεκέλνο δηαρεηξηζηήο ζε πεξίπησζε Δ.Π.Δ. θαη εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γ.. ζε
πεξίπησζε Α.Δ.
Οη δηθαηνχκελνη γηα λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά λα
θαηαζέζνπλ, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:

α. Πξσηφηππε Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, αλαγλσξηζκέλεο ειιεληθήο
ηξάπεδαο ή ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, χςνπο 2% επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α., ήηνη ζην πνζφ ησλ επηαθνζίσλ
ηξηάληα ελόο επξώ θαη εβδνκήληα ελόο ιεπηώλ (731,71 €), νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή (Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά).
Οη παξαπάλσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα εθδίδνληαη ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ
ηζρχνο ή ην ιηγφηεξν γηα ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
δεκνπξάηεζεο.
β. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη:
i.
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα),
ii.
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ηνπο (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα),
iii.
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ηνπο
ηακεία ή επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ή ππεχζπλε δήισζε φηη δελ αλήθνπλ ζε θάπνην
απφ απηά.
Σα αλσηέξσ i θαη iii ζηνηρεία πξνζθνκίδνληαη ζε θσηναληίγξαθα ελψ ε βεβαίσζε
θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο πξνζθνκίδεηαη απαξαηηήησο πξσηφηππε.
γ. Σελ άδεηα θπθινθνξίαο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ δνκηθνχ κεραλήκαηνο ην νπνίν ζα
δηαζέζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο – παξνρήο ππεξεζίαο.
Οη ππνςήθηνη νθείινπλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην δηαγσληζκφ, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, λα θαηαζέζνπλ ππεχζπλε δήισζε (ρνξεγείηαη απφ ηελ
Τπεξεζία) ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη:
i.
νη αξηζκνί πιαηζίνπ θαη θηλεηήξα, ν αξηζκφο θπθινθνξίαο, ην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο θαη ν ηχπνο ηνπ δνκηθνχ κεραλήκαηνο κε ην νπνίν ν δηαγσληδφκελνο
ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ
ii.
φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηεο
νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα
iii.
φηη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί ηειεζίδηθα απφ θάπνηα άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή
Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο
iv.
φηη δελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ θαη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα γηα ην νπνίν ηεο
επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία γηα ηελ
αλάζεζε ηεο ππφςε εξγαζίαο
v.
φηη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηεο
εξγαζίαο, ηηο νπνίεο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα
Όια ηα αλσηέξσ (β) έσο θαη (ε) ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηή ε πξνζθνξά
ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο
ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο
ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ
έμη κελψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.

Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (βii) ππνβάιινληαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ
ζε πξσηφηππα. Σα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε πξσηφηππα ή (θαη’ επηινγή ηνπ
δηαγσληδφκελνπ) ζε λφκηκα επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
λ. 2690/99, φπσο ηζρχεη).
Αληί επηθχξσζεο ησλ θσηναληηγξάθσλ αξθεί ε ππνβνιή (καδί κε ηα θσηναληίγξαθα
κέζα ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο) ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ
ηεο δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ φηη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία είλαη θσηναληίγξαθα ηνπ
πξσηνηχπνπ (εδάθην ζη. ηεο ρνξεγνχκελεο απφ ηελ Τπεξεζία ππεχζπλεο δήισζεο).
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.)
ζεσξνχληαη πξσηφηππα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα είλαη ήδε επηθπξσκέλα κε λφκηκν ηξφπν, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ
θαθέινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δε λνείηαη επίδεημε θαη απφζπξζή ηνπο
απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο.
Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή
δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη ζην δηαγσληζκφ, απνθιείεηαη.
Όια ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ δεηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη πξφζθαηα ή εληφο νξίσλ φπνπ
ξεηά αλαθέξνληαη ηέηνηα φξηα.
ΑΡΘΡΟ 15:

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σν ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ν Γήκνο ππνρξενχηαη λα εμαληιήζεη ηα
πξνβιεπφκελα εκεξνκίζζηα ησλ κεραλεκάησλ νξίδεηαη ζε ελλέα (9) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηαζηήκαηνο απηνχ, ν Αλάδνρνο δελ δεζκεχεηαη πιένλ απφ
ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη δηθαηνχηαη λα δεηήζεη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ εκεξνκηζζίσλ σο θαη
20% πάλσ απφ ην ζπκβαηηθφ.
Σελ ηειηθή απφθαζε επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ ζα πάξεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά ε νπνία δελ δεζκεχεηαη λα δερηεί ππνρξεσηηθά ην αίηεκα απηφ,
νπφηε ε ζχκβαζε ζα κπνξεί λα ιπζεί αδεκίσο γηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
Σν αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο πξνδηαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα νηθεία ηεχρε ηεο κειέηεο
κε αξηζκφ 21/2014.
ΑΡΘΡΟ 16:

ΔΓΓΤΗΔΙ

Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, νξίδεηαη ζε πνζνζηφ
πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο ρσξίο αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α.,
ήηνη ζην πνζφ ησλ ρηιίσλ νθηαθνζίσλ είθνζη ελλέα επξώ θαη είθνζη επηά ιεπηώλ (1.829,27€),
νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά).
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ
δηαγσληδφκελνπ ζρήκαηνο, ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν εθδίδεηαη ε εγγπεηηθή επηζηνιή, φηη

ν εγγπεηήο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ ηνπ δηαγσληδφκελνπ
κέρξη ηνπ παξαπάλσ πνζνχ θαη αλαγλσξίδεη αλεπηθχιαθηα ηελ ππνρξέσζή ηνπ λα θαηαβιεζεί ην
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην
βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε πέληε (5) ην πνιύ εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ζρεηηθή
έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαιχπηνπλ
ζην ζχλνιν ηνπο, ρσξίο δηάθξηζε, ηελ πηζηή εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη
νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη εμ αηηίαο ηεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 17:

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ

Η ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζπλάπηεηαη βάζεη ηεο απφθαζεο γηα έγθξηζε
ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ (ζπκβαηηθφ ηίκεκα).
Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο θνηλνπνηείηαη ζηνλ κεηνδφηε,
πνπ θαιείηαη ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, κέζα ζε πξνζεζκία φρη κηθξφηεξε ησλ πέληε (5)
εκεξψλ θαη κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε 15) εκεξψλ, λα θαηαζέζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε.
Αλ ν κεηνδφηεο δελ εκθαληζζεί κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ έρεη ηαρζεί ή δελ πξνζθνκίζεη
ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη εθαξκφδνληαη γη’ απηφλ νη
πξνβιεπφκελεο απφ ην Π.Γ. 28/1980 «Πεξί Δθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ Οξγαληζκψλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» θπξψζεηο.
Η ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, πνπ πξσηνθνιιείηαη
ηελ ίδηα εκέξα ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ.
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