Ο ΡΟ Ι ∆Ι ΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥ ΝΟ ΠΤ Ι ΚΟ Υ ∆Ι ΑΓΩ ΝΙ ΣΜΟ Υ
ΓΙ Α Τ ΗΝ ΜΙ ΣΘ Ω ΣΗ:
«ΜΙ ΣΘ Ω ΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜ ΑΤ Ω Ν ΓΙ Α τ η ν ∆. Ε. Βραχασ ί ο υ έτο υς 2018»
NUTS: GR43200101 CPV: 45520000-8
Ο ΠΡΟ Ε∆ΡΟ Σ τ ο υ ∆. Σ. τ η ς ∆ΕΥΑ Αγί ο υ Νι κ ο λάο υ
∆ ι α κ η ρ ύ σ ε ι ότι:
Η ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου προτίθεται να προβεί σε µίσθωση µηχανηµάτων για την ∆.Ε.
Βραχασίου για το έτος 2018 µε Συνοπτικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και
µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο
βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 311 του Ν. 4412/2016. Λαµβάνοντας υπόψη την
νοµοθεσία όπως ισχύει σήµερα, και συγκεκριµένα:
Τον Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191 Α’) «Περί κινήτρων για την Ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως».
Τον Ν. 3463/06 (Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων), άρθ. 209 παρ. 1.
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Τις διατάξεις των άρθρων 53, 54 & 311, 327 του Ν. 4412/2016
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Την µε αρ. 194/28-12-17 απόφαση του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. «Περί έγκρισης προγράµµατος
έργων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018» που αναρτήθηκε στην διαύγεια και έλαβε Α∆Α
7Θ26ΟΕΨ5-ΤΟΖ
Την µε αρ. 195/28-12-17 απόφαση του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. «Περί έγκρισης
προϋπολογισµού της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018» που αναρτήθηκε στην διαύγεια και έλαβε Α∆Α
ΩΛ26ΟΕΨ5-29Ε
Την µε αρ. 196/28-12-17 απόφαση του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. «Περί διάθεσης πιστώσεων σε
βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισµού εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018» που
αναρτήθηκε στην διαύγεια και έλαβε Α∆Α: ΟΤΠ3ΟΕΨ5-ΝΨ6 (Σε ορθή επανάληψη).
Τις µε αρ. 200/28-12-17 & 201/28-12-17 αποφάσεις του ∆Σ της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. που αφορούν
την συγκρότηση αλλά και την έγκριση κλήρωσης Επιτροπών οι οποίες αναρτήθηκαν στην
διαύγεια και έλαβαν αντίστοιχα τους Α∆Α: ΨΦΤ2ΟΕΨ5-Β02 & 96Θ6ΟΕΨ5-1ΤΚ.
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να µισθώσει τα παρακάτω µηχανήµατα:
α) ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 90 ΗΡ : 50 ώρες
β) ΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 60 ΗΡ : 550 ώρες
γ) ΜΙΚΡΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ερπυστριοφόρο) µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη
των 20 ΗΡ και µικρότερη των 60 ΗΡ
δ)

: 580 ώρες

ΦΟΡΤΗΓΟ τριών αξόνων ταξινοµηµένο µε µεταφορική ικανότητα µικτού φορτίου 26.000

Kg και επιθυµητή φορολογήσιµη ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 70 ΗΡ: 580 ώρες
Η µίσθωση των παραπάνω µηχανηµάτων θα έχει διάρκεια «µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού
οικονοµικού αντικειµένου» από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.
Ο διαγωνισµός διεξάγεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο
∆ιαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού

1) Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου θα δηµοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων
της ∆.Ε.Υ.Α. και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ, την παρούσα διακήρυξη ως έχει
τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού. Η παρούσα ως έχει, αλλά και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της επιχείρησης στην διεύθυνση: www.deyaan.gr απ’ όπου οι
ενδιαφερόµενοι θα τα προµηθευτούν προκειµένου να συµµετέχουν στον διαγωνισµό.
2) Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
µηχανηµάτων που ζητούνται και προσφέρονται από αυτούς, στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού η οποία
αποφαίνεται αν είναι συµβατά και κατάλληλα µε εκείνα τα οποία ζητούνται για Μίσθωση.
3) Η Επιτροπή µετά από τον έλεγχο, θα επιβεβαιώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών και θα
κρίνει την καταλληλότητα των προσφεροµένων για µίσθωση µηχανηµάτων σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης, τις τεχνικές προδιαγραφές κτλ. ανακοινώνει στους ενδιαφερόµενους αν
γίνονται ή όχι δεκτοί για το επόµενο στάδιο. Εάν δεν διαπιστωθούν παραλήψεις ή παρατυπίες ή
ελλείψεις στους φακέλους των τεχνικών χαρακτηριστικών, η Επιτροπή συνεχίζει την διαδικασία
ολοκλήρωσης του διαγωνισµού, µε την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, αυθηµερόν
εφόσον επαρκεί ο χρόνος.
4) Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ακαταλληλότητα κάποιου µηχανήµατος µπορεί να αποκλείσει τον
ενδιαφερόµενο.

Η

Επιτροπή

διαγωνισµού,

στην

συνέχεια

και

παρουσία

όλων

των

ενδιαφεροµένων που έχουν το δικαίωµα συµµετοχής, αποσφραγίζει τις οικονοµικές προσφορές τις
οποίες αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό του φακέλου του κάθε συµµετέχοντα, ενώ καταγράφονται τα
ποσά προκειµένου να γίνει ο απαραίτητος λογιστικός έλεγχος. Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας ελέγχου των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή οριστικοποιεί τα αποτελέσµατα και
εξάγει τα τελικά σύνολα ανά προσφορά που ελέγχθηκε και ανακοινώνει τον προσωρινό µειοδότη.
Σε αυτή τη φάση της διαδικασίας δεν επιτρέπονται ενστάσεις ή αντιρρήσεις και η διαδικασία του
διαγωνισµού ολοκληρώνεται χωρίς διακοπή.
5) Τα πρακτικά του διαγωνισµού τα οποία συντάσσει η επιτροπή, µε την ολοκλήρωση όλων των
σταδίων της διαδικασίας, υπογράφονται από τα µέλη της και διαβιβάζονται στο ∆.Σ. για έγκριση,
το οποίο έχει και την αρµοδιότητα έγκρισης του πρακτικού ή απόρριψής του.
Άρθρο 2ο
Χρόνος και τόπος του διαγωνισµού
1) Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. την οδό Λατούς 8 στον Άγ. Νικόλαο την
η

19 Ιουνίου 2018 ηµέρα Τρίτη, µε ώρα έναρξης την 12:00 πµ. και λήξης επίδοσης προσφορών
την 12:30 µµ. σε περίπτωση που ο διαγωνισµός δεν διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο την ως άνω
ηµεροµηνία, θα επαναληφθεί την 26η Ιουνίου την ίδια ώρα ενώπιον της ίδιας επιτροπής.
2) Προσφορές που κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία, δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην επιτροπή του διαγωνισµού πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που
καθορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο για αποσφράγιση τους.
3) Προσφορές που περιέρχονται στην επιτροπή µε οποιονδήποτε τρόπο πέραν της οριζόµενης ώρας
λήξης της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
4) Σε περίπτωση που κατά την ώρα λήξης της επίδοσης προσφορών, συνεχίζεται η κατάθεση χωρίς
διακοπή, λόγω του πλήθους των προσερχόµενων. Η λήξη της παραλαβής προσφορών

κηρύσσεται αποκλειστικά από τον πρόεδρο µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της και µετά το
πέρας των οποίων καµία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
5) Στην τεχνική προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι στην επιτροπή, θα περιγράφεται
λεπτοµερώς ο προσφερόµενος εξοπλισµός (τεχνικές προδιαγραφές) και θα τεκµηριώνεται µε
σαφήνεια η συµµόρφωση του προσφέροντα µε τις τιθέµενες από την διακήρυξη προδιαγραφές.
6) Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού από αυτόν που
ασκεί νόµιµα την συναφή δραστηριότητα µε το αντικείµενο της µίσθωσης µηχανηµάτων ή από
νόµιµο εκπρόσωπο αυτού. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της
παρούσας, πληρεξούσιο έγγραφο.
7) Η Επιτροπή διαγωνισµού, µετά από έλεγχο και αξιολόγηση θα κρίνει για την καταλληλότητα του
προσφερόµενου εξοπλισµού (µηχανήµατα) και αν αυτός πληροί τους όρους της διακήρυξης. Σε
περίπτωση που κριθούν κάποια από τα µηχανήµατα ακατάλληλα, ο/οι διαγωνιζόµενος/οι
αποκλείεται/ονται από την συνέχεια της διαδικασίας, ενώ δίδεται η δυνατότητα υποβολής
διευκρινίσεων µόνον εφόσον ζητηθούν σύµφωνα µε το άρθρο

6 της παρούσας. Όσων

ενδιαφεροµένων τα προσφερόµενα µηχανήµατα, κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα (χωρίς να εξαιρείται ή να παρεκκλίνει κανένα) για την
χρήση που τα προορίζει η ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, θα λάβουν µέρος στο επόµενο στάδιο του
διαγωνισµού, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο η οποία θα διενεργηθεί επίσης, στα γραφεία της
∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, ενώπιον της ίδιας αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Σε
περίπτωση µη υποβολής ενστάσεων σε αυτή τη φάση, η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει και
διαβιβάζει άµεσα την έκθεσή της προς την Επιτροπή διαγωνισµού, η οποία και καλεί τους
συµµετέχοντες για την συνέχιση της διαδικασίας, οπότε και η συνολική διαδικασία ολοκληρώνεται
αυθηµερόν µε την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών.
Άρθρο 3ο
Αντικείµενο του διαγωνισµού
1) Με την παρούσα διακήρυξη εκτίθεται σε Συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες
προσφορές η µίσθωση των παρακάτω µηχανηµάτων για το έτος 2017 και για την ∆Ε Βραχασίου.
α) ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΑΕΡΟΣΦΥΡΑ µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 90 ΗΡ : 50 ώρες
β) ΕΚΣΚΑΦΕΑ τύπου JCB µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 60 ΗΡ : 550 ώρες
γ) ΜΙΚΡΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (ερπυστριοφόρο) µε ιπποδύναµη µεγαλύτερη
των 20 ΗΡ και µικρότερη των 60 ΗΡ
δ)

: 580 ώρες

ΦΟΡΤΗΓΟ τριών αξόνων ταξινοµηµένο µε µεταφορική ικανότητα µικτού φορτίου 26.000 Kg

και επιθυµητή φορολογήσιµη ιπποδύναµη µεγαλύτερη των 70 ΗΡ: 580 ώρες
Ενδεικτικός προϋπολογισµός της µίσθωσης : € 59.250,00 χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ 24%
(€ 14.388,00) και στο σύνολο συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για ΦΠΑ € 73.470,00.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6207012116 «Επισκευές & Συντηρήσεις κτιρίων-εγκαταστάσεωντεχνικών έργων Ύδρευσης (Μισθώσεις ∆Ε Βραχασίου)» µε πρόβλεψη € 85.000,00 του
προϋπολογισµού εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. έτους 2018, συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης για ΦΠΑ
24%. Από αυτό το ποσόν έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την ισχύουσα σύµβαση ποσού

€ 46.101,34. Για την παρούσα µίσθωση έχει γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης ποσού € 38.898,66
για την κάλυψη του έτους 2018 ενώ για το υπόλοιπο ποσόν (€ 34.571,34) θα προβλεφθεί σχετική
πίστωση στον ίδιο ΚΑ του προϋπολογισµού του 2019. Τυχόν αδιάθετα ποσά ανά οικονοµική χρήση,
µεταφέρονται στον αντίστοιχο ΚΑ του επόµενου έτους. Η σχετική µίσθωση αναφέρεται µε cpv:
45520000-8 (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)
2) Τα προς µίσθωση µηχανήµατα θα πρέπει να βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση και να καλύπτουν
τις θεσµοθετηµένες προδιαγραφές και κανόνες ασφαλείας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
3) Τα προς µίσθωση µηχανήµατα θα χρησιµοποιηθούν για τις επισκευές ζηµιών ύδρευσης και
αποχέτευσης για την ∆ηµοτική Κοινότητα Βραχασίου καθώς και τις Τοπικές Κοινότητες της
∆ηµοτικής Ενότητας Βραχασίου του ∆ήµου Αγίου Νικολάου τα οποία υπάγονται στην αρµοδιότητα
της ∆ΕΥΑ Αγίου Νικολάου.
ο

Άρθρο 4

Καθορισµός τρόπου υποβολής προσφοράς

Η προσφορά θα κατατεθεί στην επιτροπή, κλειστή σε δυο (2) ξεχωριστούς φακέλους, εκ των
οποίων ο ένας θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία και ο άλλος µόνον την οικονοµική προσφορά.
Κάθε διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος (µε ποινή αποκλεισµού του από την
διαδικασία) να δώσει προσφορά για όλα ανεξαιρέτως τα µηχανήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3
της παρούσης. Αιτήµατα που αφορούν διευκρινήσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες µπορούν να
υποβληθούν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας το αργότερο µέχρι την ώρα 12:30 µµ. της προηγούµενης
ηµέρας διεξαγωγής του διαγωνισµού. Αιτήµατα που υποβάλλονται µετά την παραπάνω προθεσµία
δεν εξετάζονται ούτε απαντώνται.
Άρθρο 5ο
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό – δικαιολογητικά

1) Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
οποιασδήποτε εταιρικής µορφής καθώς και κοινοπραξίες, που ασκούν δραστηριότητα σχετική µε
το αντικείµενο της µίσθωσης και διαθέτουν τον ζητούµενο εξοπλισµό και γενικά κάθε ένας ο
οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και είναι εγκατεστηµένα σε:
-

Σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-

Σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και

-

Σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

2) Ο διαγωνισµός θα ολοκληρωθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, εκτός εάν
υποβληθούν ενστάσεις κατά της απόφασης του

∆.Σ. για την έγκριση του πρακτικού της

επιτροπής διαγωνισµού και τον ορισµό προσωρινού αναδόχου.
3) Όποιος επιθυµεί να συµµετάσχει στη διαγωνισµού πρέπει να καταθέσει στην αρµόδια Επιτροπή
κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της διαγωνισµούς, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Την τυποποιηµένη δήλωση, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]» ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη όπου ο οικονοµικός φορέας θα δηλώνει
όλα όσα επιβάλλεται και περιέχονται σε αυτήν. Το έντυπο παρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή από την
υπηρεσία, µαζί µε τα υπόλοιπα στον ιστότοπο της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
Ταυτότητα του φυσικού προσώπου (σε φωτοαντίγραφο). Εάν συµµετέχει νοµικό πρόσωπο
οποιασδήποτε εταιρικής µορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκοµίσει επικυρωµένο καταστατικό, το
Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόµο δηµοσίευση καθώς και
πρακτικό εξουσιοδότησης εκπροσώπησης και συµµετοχής στη συγκεκριµένη διαγωνισµού.
β) Βεβαίωση εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου εκµισθωτή στο επαγγελµατικό µητρώο.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης, των τεχνικών
προδιαγραφών και όλων των στοιχείων που συγκροτούν την σύµβαση και αποδέχεται αυτούς πλήρως
και ανεπιφύλακτα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα µηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν (µισθωθούν) για την
εκτέλεση των εργασιών είναι σε αρίστη κατάσταση και καλύπτουν τις προδιαγραφές και κανόνες
ασφαλείας της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Αυτός που µειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της
διαγωνισµούς και

µάλιστα πριν από την

έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόµιµο

συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Στην υποβαλλόµενη ΤΕΥ∆ δηλώνονται απαραίτητα επί ποινή αποκλεισµού ότι είναι διαθέσιµα και
θα υποβληθούν όποτε ζητηθούν από την αναθέτουσα αρχή και τα κάτωθι:
•

Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων τα οποία θα διατίθενται προς
µίσθωση.

•

Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωµής των τελών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων.

•

Φωτοαντίγραφα των αποδείξεων πληρωµής των ασφαλίστρων των µηχανηµάτων.

•

Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.

•

Βεβαίωση µη οφειλής στα ασφαλιστικά ταµεία τόσο του ενδιαφεροµένου προσωπικά ή της
εταιρείας όσο και των υπαλλήλων.

•

Ότι τα µηχανήµατα που θα περιλαµβάνονται στην προσφορά, είναι σύµφωνα µε το
∆13ε/0/9865/16-10-1995 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., δηλαδή είναι ταξινοµηµένα ως
Μηχανήµατα Έργων (ΜΕ), όσα εξ’ αυτών εµπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία.

4) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρµόδια Επιτροπή µέχρι την έναρξη
της διαδικασίας του διαγωνισµού.
5) Νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
-

Για Α.Ε. απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά ΦΕΚ σύστασης, τροποποιήσεων
καταστατικού και γ) ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η σύσταση του
διοικητικού συµβουλίου και η εκπροσώπηση της ΑΕ.

-

Για ΕΠΕ, κωδικοποιηµένο καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο διαχειριστής της ΕΠΕ.

-

Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (ΟΕ, ΕΕ, Κοινωνία κτλ.) πρέπει να προσκοµίσει
επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού και σε περίπτωση που δεν
προβλέπεται, θα υποβάλλουν όπως και τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα, την έναρξη
επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Τα
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται απαραίτητα µε πιστοποιητικό περί

µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ (2) δυο µήνες πριν από την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη
µεταβολή στην εταιρική κατάσταση µετά από το τελευταίο καταστατικό ή ΦΕΚ που έχει
κατατεθεί. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή
νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, µπορούν να
αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στην χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, τα οποία
θα υποβληθούν µαζί µε Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθµεί και τα
αντιστοιχίζει.
6) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή Μητρώου περί εγγραφής σ’ αυτό, όπου θα αναφέρεται
η επαγγελµατική δραστηριότητα ή βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό µητρώο υπό όρους που
προβλέπονται στην νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι. Τα δικαιολογητικά
επαγγελµατικής εγγραφής προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών.
7) ∆εν µπορεί να συµµετέχει στον διαγωνισµό ενδιαφερόµενος που έχει αποκλεισθεί, κατά τον
έλεγχο καταλληλότητας, διότι τα προσφερόµενα µηχανήµατα κρίθηκαν από την Επιτροπή
ακατάλληλα, δηλαδή δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές ή που δεν έχει προσκοµίσει κάποιο
από τα οριζόµενα δικαιολογητικά. Επίσης, δεν µπορεί να συµµετέχει ενδιαφερόµενος που
υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαµβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
•

∆εν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα

Κέντρα

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
•

Όταν ο υποψήφιος µισθωτής είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή άλλη προσωπική εταιρεία και ο υπογράφων τις
υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω
από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

•

Οι υπεύθυνες δηλώσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. απαιτείται να είναι υπογεγραµµένες από µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου τους, το οποίο θα έχει εκ του καταστατικού δικαίωµα υπογραφής και εκπροσώπησης,
εποµένως θα ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας και θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από
την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή).

•

Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας,
τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κτλ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες
δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

Άρθρο 6ο
Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού - ανάδειξη µειοδότη

1) Ο διαγωνισµός θα είναι ανοικτός και ο τρόπος διεξαγωγής ο ακόλουθος:
Ο κάθε ενδιαφερόµενος οικονοµικός φορέας οφείλει να καταθέσει µέσα στην οριζόµενη προθεσµία
από την παρούσα στο άρθρο 2, είτε µε φυσική παρουσία του εκπροσώπου, είτε µε αποστολή
φακέλου (2) σφραγισµένους φακέλους, επί των οποίων θα αναγράφονται µε ευκρίνεια τα πλήρη
στοιχεία του οικονοµικού φορέα, ο πλήρης τίτλος της σύµβασης για την οποία προορίζεται η
προσφορά και ο φορέας για τον οποίο προορίζεται (προς ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κτλ), η ηµεροµηνία και η
ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού καθώς και τα περιεχόµενα του φακέλου (∆ικαιολογητικά
συµµετοχής & Φάκελος τεχνικής προσφοράς) στον ένα και (Φάκελος οικονοµικής προσφοράς)
στον δεύτερο. Οι φάκελοι θα είναι σφραγισµένοι επί ποινή αποκλεισµού.

Στα δικαιολογητικά συµµετοχής περιλαµβάνονται, η τυποποιηµένη υπεύθυνη δήλωση η οποία
περιλαµβάνει και τις καταστάσεις των άρθρων 73,74,75,76,77 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες
εγείρεται λόγος αποκλεισµού, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης εκπροσώπησης και το
παραστατικό εκπροσώπησης αν ο φορέας συµµετέχει µε αντιπρόσωπο.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν
την καταλληλότητα των προσφεροµένων µηχανηµάτων σύµφωνα και µε τις προδιαγραφές,
περιέχει επίσης κάθε νοµιµοποιητικό έγγραφο που αφορά στην λειτουργία των µηχανηµάτων
(άδειες κυκλοφορίας, τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια κτλ.), καθώς και όλα τα στοιχεία που
αποδεικνύουν την ικανότητα των χειριστών, τα ασφαλιστήριά τους και κάθε άλλο απαραίτητο
έγγραφο.
2) Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται επίσης σε σφραγισµένο φάκελο και επί ποινή
αποκλεισµού, πρέπει να είναι συµπληρωµένες για το σύνολο των ζητούµενων µηχανηµάτων. Οι
προσφορές περιλαµβάνουν την τιµή ανά ώρα λειτουργίας του κάθε µηχανήµατος, την δαπάνη για
κάθε µηχάνηµα σύµφωνα µε τις ώρες που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης και τέλος
συνολικά την δαπάνη όλων των µηχανηµάτων. Κάθε µειοδότης είναι υποχρεωµένος να δώσει
προσφορά

για όλα τα µηχανήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης. Κάθε

προσφορά είναι δεσµευτική για τον µειοδότη και η δέσµευση αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως
από τον πρώτο στους επόµενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο µειοδότη. Τυχόν λογιστικά
λάθη κατά τον έλεγχο, διορθώνονται από τον πρόεδρο της επιτροπής χωρίς να αποτελούν λόγο
αποκλεισµού υπό την προϋπόθεση ότι οι διορθωµένες προσφορές θα υπογραφούν παρουσία της
επιτροπής από τον προσφέροντα. Για την διευκόλυνση των συµµετεχόντων θα διατίθεται σε
µορφή .PDF αλλά και .XLS πρότυπο έντυπο προσφοράς, µαζί µε τα υπόλοιπα έντυπα.
3) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν απορρίπτονται.
Οικονοµικές προσφορές που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισµό απορρίπτονται ως
ασύµφορες. Μετά την κατάθεση των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση των όρων της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινήσεις µπορεί να ζητηθούν από τους συµµετέχοντες µόνο από την επιτροπή
διαγωνισµού κατά την διαδικασία αξιολόγησης και ιδιαίτερα σε περίπτωση που δεν είναι σαφή
δικαιολογητικά συµµετοχής, η κλήση γίνεται εγγράφως και δίδεται προθεσµία όχι µικρότερη των
επτά (7) ηµερών, εδώ έως την 26η Ιουνίου και ώρα 12:30 µ.µ. για την υποβολή των ζητουµένων.
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την
αναθέτουσα αρχή, ιδιαίτερα αν επίκειται αποκλεισµός του από την διαδικασία µε αιτία την εν λόγω
ύπαρξη των ασαφειών της προσφοράς.
4) Σε περίπτωση που έχουν ζητηθεί διευκρινήσεις σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην
προηγούµενη παράγραφο, οι οικονοµικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραµένουν
στην επιτροπή του διαγωνισµού σφραγισµένοι και αποσφραγίζονται την 26η Ιουνίου και ώρα
12:30 πµ. παρουσία των συµµετεχόντων εφόσον το επιθυµούν. Μετά και την υποβολή των
διευκρινίσεων την ως άνω ηµεροµηνία, η επιτροπή αποκλείει ή κάνει δεκτούς οριστικά και αυτούς
τους µετέχοντες, ενώ αποσφραγίζει και τις οικονοµικές προσφορές όσων έγιναν οριστικά δεκτοί.
Το πρακτικό της παρούσας φάσης από το οποίο προκύπτει ο προσωρινός µειοδότης διαβιβάζεται
στο ∆.Σ. το οποίο επικυρώνει το αποτέλεσµα ή αποφασίζει διαφορετικά. Οι φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών όσων έχουν οριστικά αποκλειστεί, µετά και την εξέταση των τυχόν

ενστάσεων από το ∆Σ και την ανακοίνωση του προσωρινού µειοδότη, επιστρέφονται χωρίς να
ανοιχτούν.
ο

Άρθρο 7

Ενστάσεις και προσφυγές

1) Οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού µπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν
ενστάσεις κατά της διακήρυξης, η οποία υποβάλλεται µέχρι (5) πέντε ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών.
2) Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της ορίζεται
σε (5) πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα.
3) Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τα οριζόµενα και στο άρθρο 122
του Ν. 4412/2016, η οποία αποφασίζει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
4) Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε τη κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του δηµοσίου, ποσού ίσου µε το ένα επί τοις εκατό (1%) της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης (ενδεικτικός προϋπολογισµός). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση για την οποία κατατέθηκε έγινε
δεκτή από το αποφασίζον όργανο. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 127 &
221 του Ν. 4412/2016.
5) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους πέραν των προαναφεροµένων λόγους
προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπέρ αυτού, που προσέφερε το χαµηλότερο συνολικό ποσό
για όλα τα µηχανήµατα και αναδείχτηκε µειοδότης ή σε οποιονδήποτε άλλον ήθελε αιτιολογηµένα
επιλέξει.
6) Με την συµµετοχή του στον διαγωνισµό ο κάθε ενδιαφερόµενος αυτοδίκαια αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
ο

Άρθρο 8

Όροι της σύµβασης - δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων

1) Ο µειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στην ∆.Ε.Υ.Α.

Αγίου Νικολάου για την

πραγµατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο προσφερόµενος εξοπλισµός (µηχανήµατα), ο
οποίος πρέπει να είναι απαλλαγµένος από κάθε είδους δουλείες. Η ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου
εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει την κατάπτωση
της εγγυητικής επιστολής η οποία θα συνοδεύει την σύµβαση. Η ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου
δικαιούται να προβεί στην µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης για τον λόγο αυτό, µε απόφαση
του ∆.Σ.
2) Τα µηχανήµατα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του µειοδότη και τα
λοιπά στοιχεία, τα οποία οφείλει να προσκοµίσει.
3) Η πληρωµή του µειοδότη θα γίνεται βάσει την ωριαία απασχόληση των µηχανηµάτων. Ως ώρα
έναρξης της εργασίας του µηχανήµατος θα λαµβάνεται η ώρα άφιξής του στον τόπο που

απαιτείται η χρήση του και ώρα λήξης της εργασίας θα λαµβάνεται η ώρα περαίωσης της
εργασίας.
4) Για τις όλες τις Τοπικές Κοινότητες της ∆Ε Βραχασίου ο χρόνος πορείας των µηχανηµάτων σε
οποιαδήποτε απόσταση καθώς επίσης και ο τρόπος µεταφοράς των µηχανηµάτων (ρυµούλκηση ή
µεταφορά µε φορτηγό – φορτωτή, επιβίβαση σε πλατφόρµα κτλ.) αποζηµιώνεται µε δύο (2) ώρες
λειτουργίας µηχανήµατος και θα περιλαµβάνει τον χρόνο πορείας µε την επιστροφή του ενώ σε
περίπτωση υποβοηθούµενης µεταφοράς (ρυµούλκηση ή µεταφορά µε φορτηγό – φορτωτή,
επιβίβαση σε πλατφόρµα κτλ.), η δαπάνη θα υπολογίζεται µε τις πραγµατικές ώρες απασχόλησης
του µεταφορικού µέσου. ∆εν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον µειοδότη,
µετάβαση ή επιστροφή, εκτός από τις περιπτώσεις που τα µηχανήµατα θα µετακινούνται από έναν
τόπο σε άλλο κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας των συνεργείων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
προκειµένου να συνεχίσουν προγραµµατισµένη ή έκτακτη εργασία. ∆εν νοείται σε καµιά
περίπτωση άρνηση του µειοδότη να εκτελέσει εργασία σε οποιοδήποτε σηµείο του ζητηθεί εντός
των ορίων της ∆Ε Βραχασίου του ∆ήµου Αγ. Νικολάου.
5) ∆εν νοείται σε καµιά περίπτωση άρνηση του µειοδότη να εκτελέσει εργασία σε οποιοδήποτε
σηµείο του ζητηθεί εντός των ορίων του ∆ΗΜΟΥ.
6) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης δύο µηχανηµάτων µε ένα χειριστή, τα µηχανήµατα θα
αποζηµιώνονται το καθένα χωριστά για τον πραγµατικό χρόνο εργασίας στον τόπο της εργασίας,
δηλαδή την ώρα που το µηχάνηµα δεν θα χρησιµοποιείται δεν θα αποζηµιώνεται. Ιδιαίτερη µνεία
γίνεται στον τρόπο αποζηµίωσης του φορτηγού και στο τρόπο και την συχνότητα των
δροµολογίων, για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα η εντολή εκτέλεσης του
δροµολογίου από τον εκάστοτε υπεύθυνο συνεργείων της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Χωρίς έγγραφη εντολή
κανένα δροµολόγιο µεταφοράς περίσσειας προϊόντων δεν θα αποζηµιώνεται.
7) Ο µειοδότης θα είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει όλα τα προληπτικά µέτρα για την αποφυγή
τυχόν ατυχηµάτων και για οποιοδήποτε ατύχηµα στο προσωπικό του µειοδότη ή σε κάθε τρίτο,
αυτός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη.
8) Τυχόν ζηµιές που θα προκαλούνται από αµέλεια του αναδόχου θα επιδιορθώνονται αµέσως από
τον ίδιο, διαφορετικά η επιδιόρθωση θα γίνεται από την ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. σε βάρος και για λογαριασµό
του.
9) Οι χειριστές των µηχανηµάτων που θα απασχολεί ο ανάδοχος, θα πρέπει να είναι ικανοί, έµπειροι
και να κατέχουν σχετικό δίπλωµα για κάθε µηχάνηµα που χρησιµοποιούν. Οι αποδοχές και οι
ασφαλιστικές εισφορές των χειριστών θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που
οι χειριστές κριθούν ακατάλληλοι ή δεν συµµορφώνονται µε τα συµβατικά στοιχεία της µίσθωσης
και τις έγγραφες υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. θα µπορεί να ζητήσει
την αντικατάστασή τους και ο ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί άµεσα.
10) Σε περίπτωση που η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διαπιστώνει φθορά ή βλάβη σε κάποιο εξάρτηµα
µηχανήµατος, που σαν αποτέλεσµα θα έχει τη µειωµένη απόδοσή του (πιστοποίηση από ειδικό
τεχνίτη), θα έχει τη δυνατότητα να απαιτεί την αντικατάσταση του µηχανήµατος µε άλλο, ίδιας
ιπποδύναµης.
11) Η ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. δεν υποχρεούται στην καθηµερινή απασχόληση µηχανηµάτων του µειοδότη, αλλά
αυτό θα γίνεται σύµφωνα µε τις συνθήκες αποκατάστασης ζηµιών που θα προκύπτουν στα δίκτυα
ύδρευσης ή αποχέτευσης ή οπουδήποτε παραστεί ανάγκη. Ο µειοδότης υποχρεούται στην άµεση
ανταπόκριση όποτε του ζητηθεί, και θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούµενα µηχανήµατα (από αυτά

που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας) οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας και
οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, συµπεριλαµβανοµένων και των αργιών και Κυριακών. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στην κάλυψη των αναγκών της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. µε το
απαιτούµενο µηχάνηµα, η ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. θα έχει το δικαίωµα να καλέσει οποιοδήποτε άλλο
µηχάνηµα για την αποκατάσταση της ζηµιάς, και η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ανάδοχο.
12) Τον ανάδοχο θα βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις όπως
αυτές ισχύουν κατά το χρόνο της µίσθωσης. Την ηµέρα που θα απασχολείται µηχάνηµα θα
συντάσσεται εντολή εργασίας του κάθε µηχανήµατος, µε ευθύνη του προϊσταµένου του Τµήµατος
Ύδρευσης και Αποχέτευσης, στην οποία θα αναγράφεται η ηµεροµηνία, το είδος και ο αριθµός
κυκλοφορίας του µηχανήµατος, η τοποθεσία που απασχολήθηκε το µηχάνηµα, ο λόγος της
απασχόλησης και οι ώρες εργασίας του µηχανήµατος. Η εντολή θα υπογράφεται από το χειριστή
του µηχανήµατος τον υδραυλικό του συνεργείου όπου απασχολήθηκε το µηχάνηµα και τον
προϊστάµενο του Τµήµατος Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
13) Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου και του αναδόχου σχετικά µε τη
λειτουργία της µεταξύ τους σύµβασης, πέραν της δυνατότητας προσφυγής στον Συµπαραστάτη
του ∆ηµότη και της Επιχείρησης ή και άλλων ανεξάρτητων αρχών ή ελεγκτικών οργάνων και οι
δύο δικαιούνται να ορίσουν από ένα διαιτητή, αποσκοπώντας στην επίλυση των τυχόν διαφορών
από τη σύµβαση. Εάν τούτο δεν επιτευχθεί το κάθε µέρος µπορεί να προσφύγει ανεξάρτητα στα
αρµόδια δικαστήρια.
14) Αποκλείεται αξίωση του µειοδότη για αποζηµίωση, λόγω µη έγκρισης των πρακτικών του
διαγωνισµού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα
προέρχεται από κάποιο νοµικό ή πραγµατικό κώλυµα, καθώς επίσης και η µονοµερής άρνησή του
για προσυπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 9ο
Ισχύς εγγράφων της σύµβασης
Τα έγγραφα της σύµβασης, τα οποία αποτελούν τα συµβατικά στοιχεία της παροχής της
υπηρεσίας (µίσθωση µηχανηµάτων) κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η σύµβαση που θα υπογραφεί µεταξύ ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. και αναδόχου µισθωτή
β) η παρούσα διακήρυξη
γ) το τιµολόγιο και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
δ) η συγγραφή υποχρεώσεων
ε)

η τεχνική περιγραφή

στ) το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς
Άρθρο 10ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης και Υπογραφή της σύµβασης

1. Η ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κτλ., επί αποδείξει.

2. Η υπογραφή του συµφωνητικού (γραπτή σύµβαση) έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο
ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην οριζόµενη από την ειδική
πρόσκληση ηµεροµηνία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλλε την αµέσως επόµενη συµφερότερη προσφορά από οικονοµική άποψη. Η ίδια
διαδικασία ακολουθείται και για τον επόµενο. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται,
σύµφωνα µε την περίπτωση του άρθρου 317 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11ο
Υπογραφή της σύµβασης

1) Ο µειοδότης οφείλει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής µε
την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφασης, να προσέλθει για την σύνταξη και
υπογραφή της σχετικής σύµβασης
2) Για την υπογραφή της σύµβασης, ο «προσωρινός ανάδοχος», υποβάλλει υποχρεωτικά τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.
4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα
ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, ο υποψήφιος θα πρέπει να επισυνάψει τις
αναφερόµενες σε αυτό αποφάσεις.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα µέλη τους
όσο για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες)
τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς
προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους
οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα), το
οποίο απαιτείται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.

3) Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά προσκοµίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε ακόλουθη τροποποίηση:
•

Πιστοποιητικά όλων των οργάνων κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των
πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να
καθίσταται σαφές ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

•

Οι οµόρρυθµες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο για όλα τα µέλη τους, όσο και για όλο το απασχολούµενο σε
αυτές προσωπικό.

•

Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
ασφάλισης µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους και για όλο το απασχολούµενο προσωπικό.

•

Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούµενο
σε αυτές προσωπικό.

•

Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές

προσωπικό.

∆εν θα

προσκοµίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους.
∆ιευκρινίζεται, ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), τους διαχειριστές και τα οµόρρυθµα µέλη για τις
προσωπικές εταιρείες

(Ο.Ε & Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις

ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε) και σε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου στους νόµιµους
εκπροσώπους του.
4) Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα
στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης.
5) Αν δεν προσκοµιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
6) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν,
σύµφωνα µε το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή ή δεν αποδεικνύεται η µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού των άρθρων 73-75 του Ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση τιµής. Αν κανένας από τους προσφέροντες
δεν υπέβαλε αληθή η ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
7) Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή Αξιολόγησης και την διαβίβαση του φακέλου προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για
τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωση της σύµβασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

8) Στην συνέχεια, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού, η
οποία αναρτάται στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» και αποστέλλεται µε µέριµνα της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. στους
συµµετέχοντες, για ενηµέρωση εξαιρουµένου του προσωρινού αναδόχου.
9) Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν., η
δε σχετική απόφαση υποβάλλεται στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση για έλεγχο νοµιµότητας. Η
απόφαση για την κατακύρωση της δηµοπρασίας είναι δυνατό να ληφθεί και µετά την πάροδο
ισχύος των προσφορών και η σύµβαση να καταρτιστεί έγκυρα, εάν συµφωνεί και ο ανάδοχος.
10) Ο µειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, διάρκειας ενός έτους και (2) δυο µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της, η οποία
ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προσφερόµενης δαπάνης της µίσθωσης (χωρίς
Φ.Π.Α.). Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού χώρου ή στα κράτη-µέρη της
Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/1997 και έχουν
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων. Οι εγγύηση περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ηµεροµηνία έκδοσης και τον κωδικάριθµο της επιστολής
β) τον εκδότη, µε πλήρη στοιχεία
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται καθώς και τον πλήρη τίτλο της σχετικής
σύµβασης, µε το ποσόν αυτής χωρίς ΦΠΑ.
δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυµία, τον ΑΦΜ και την διεύθυνση του
οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
ε)

τους όρους ότι:

-

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
-

ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
δ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης, την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο διενέργειας του
διαγωνισµού,
ε)

την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

στ) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης ολικά ή
µερικά και πάντως όπως αυτό απαιτηθεί, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερολογιακών το αργότερο
ηµερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου.
Η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου σε περίπτωση παραβίασης των
όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί, οπωσδήποτε όµως µόνον µετά από απόφαση του ∆.Σ.
11) Αποκλείεται το δικαίωµα στον ανάδοχο για µονοµερή λύση της σχετικής σύµβασης.
Άρθρο 12ο
∆ιάρκεια της σύµβασης
Η µίσθωση θα έχει διάρκεια «µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου»
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. ∆ίδεται η δυνατότητα στην ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

µονοµερώς να διαλύσει την σύµβαση, προκειµένου να αναθέσει την µίσθωση σε νέο µειοδότη, ο
οποίος θα έχει προκύψει από νέο διαγωνισµό.
ο

Άρθρο 13

Τρόπος πληρωµής

1) Το µίσθωµα θα καταβάλλεται ανά µήνα, σύµφωνα µε τις πραγµατικές ώρες λειτουργίας των
µισθωµένων µηχανηµάτων προς αυτόν, τις τιµές της προσφοράς και της σύµβασης εφόσον
αναγράφονται και µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, αφού προσκοµισθούν στην αρµόδια
υπηρεσία τα προβλεπόµενα από το νόµο δικαιολογητικά. Ειδικότερες ρυθµίσεις του τρόπου
αποζηµίωσης του µισθωτή για τις υπηρεσίες του, θα περιληφθούν στην έγγραφη σύµβαση που θα
υπογραφεί και από τα δυο µέρη.
2) Οι τυχόν καθυστερούµενες οφειλές της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου προς τον ανάδοχο, δεν θα
επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις.
3) Για ενδεχόµενες καθυστερήσεις ή πιθανή καθυστέρηση θεώρησης του χρηµατικού εντάλµατος
από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νοµό Λασιθίου, ουδεµία ευθύνη
φέρει η ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, η οποία δεν υποχρεούται για τον λόγο αυτό σε καµία
αποζηµίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερηµένης προσκόµισης εκ µέρους του
µισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννοµη την απαίτησή του.
Άρθρο 14ο
Επανάληψη – µαταίωση του διαγωνισµού

1) Ο διαγωνισµός µαταιώνεται στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών
διαπιστωθούν ελλείψεις αυτών που αφορούν όµως όλους τους διαγωνιζόµενους.
2) Η διαδικασία του διαγωνισµού επαναλαµβάνεται µετά από σχετική απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.
Αγίου Νικολάου αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόµενος για να συµµετάσχει σ’ αυτόν. Μπορεί
επίσης µετά από σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο διαγωνισµός να επαναληφθεί
όταν:
το αποτέλεσµα αυτού δεν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, λόγω
ασύµφορου τιµήµατος ή σφάλµατος κατά την διενέργεια του διαγωνισµού,
µετά την κοινοποίηση στον τελευταίο µειοδότη της κατακυρωτικής απόφασης δεν προσέλθει
εµπρόθεσµα για την σύνταξη και υπογραφή της σύµβασης και δεν υπάρχει δεύτερος στην σειρά
µειοδότης ο οποίος θα προσκληθεί για υπογραφή σύµβασης.
3) Η επαναληπτική διαδικασία διαγωνισµού γνωστοποιείται µε διακήρυξη του Προέδρου του ∆.Σ. της
∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικόλαου, αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δηµοσιεύεται όπως
και η αρχική, δώδεκα (12) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισµού στην
πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ.
Άρθρο 15ο
Κανόνες δηµοσιότητας και λοιπές διατάξεις

1) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και όλων των σχετικών
µε αυτήν εγγράφων µέχρι και µια ηµέρα πριν από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού µε τους
τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.
2) Περίληψη των όρων διακήρυξης, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ, στον
πίνακα ανακοινώσεων της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου, στο διαδίκτυο στον επίσηµο ιστότοπο της
∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. (www.deyaan.gr) και στην τοπική ηµερήσια εφηµερίδα «Ανατολή», ενώ η παρούσα
Αναλυτική ∆ιακήρυξη, στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΗΜ∆ΗΣ, ∆ώδεκα (12) τουλάχιστον
ηµέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού. Για περισσότερες πληροφορίες διευκρινήσεις κτλ.
στο τηλ.: 2841091218 ή στα γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. Λατούς 8 στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης
(Μανώλης Καναβός).
3) Τον ανάδοχο της µίσθωσης βαρύνουν όλες οι προβλεπόµενες νόµιµες κρατήσεις (υπέρ ∆ηµοσίου
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., ΑΕΠΠ, παντός είδους εισφορές κτλ.). Σε περίπτωση άρνησής του αυτές
παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασµό του.
4) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) Την κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου των δικαιωµάτων του, µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και την λύση της σχετικής σύµβασης µε παράλληλη κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης υπέρ της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.
β) Την αξίωση της ∆.Ε.Υ.Α. Αγίου Νικολάου αποζηµίωσης για κάθε άλλη ζηµιά που τυχόν θα
υποστεί από την παραπάνω έκπτωση, λόγω υπαιτιότητας του µειοδότη, εφόσον κρίνει τούτο
σκόπιµο µε απόφασή του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
γ)

Για ότι δεν προβλέφθηκε εδώ, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν4412/2016, του Ν.

1069/1980 και του Ν. 3463/2006.
5) Η παρούσα εγκρίθηκε µε τη µε αρ. 64/29-05-2018 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν. περί
«Έγκρισης µελέτης, όρων διακήρυξης και διάθεσης της απαιτούµενης πίστωσης για την: Μίσθωση
µηχανηµάτων ∆.Ε. Βραχασίου έτους 2018».
Άγιος Νικόλαος 29/05/2018
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
της ∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

Εµµανουήλ Καραβελάκης

