ΑΔΑ: Ω4ΤΕΩΗΟ-95Π

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.16 14:20:26
EET
Reason:
Location: Athens

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31

Στην Ερμούπολη σήμερα 16/2/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση στο
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ. 3153/11-2-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του 3852/2010, όπως ισχύει.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
2. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
3. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)
Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την
τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 31
ΘΕΜΑ 2ο: Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση
όρων διακήρυξης για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια δημοτικών
ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης”.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ.
Πρωτ. 2691/5-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο
συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
Σας αποστέλλουμε συνημμένα την 1/2015 Τεχνική Έκθεση της προμήθειας “Προμήθεια
δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης” και παρακαλούμε όπως εγκρίνετε
τις τεχνικές προδιαγραφές, προβείτε στην διάθεση της πίστωσης και καταρτίσετε τους
όρους της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφαση 11389/93
(ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων). Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με
Κ.Α. 30.7341.015 για το ποσό των 100.000,00€ .
Η συγκεκριμένη προμήθεια εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη & Νήσοι
Αιγαίου” και έχει ενταχθεί ως υποέργο στην 2η τροποποίηση της Πράξης “Κυκλοφοριακές
παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο Ερμούπολης” με κωδικό MIS376386 (ΑΔΑ Ω24Τ7ΛΞ9ΩΒ)
2.Τη με αρ. Πρωτ. 6576/29-1-2015 (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Αιγαίου,
με
θέμα
“Επικύρωση
προυπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
ο.ε 2015”.
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3.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
της συνεδρίασης.
4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τη
διάθεση της πίστωσης και καταρτίσει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού
διαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν.
2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων). Η
προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30.7341.015 για
το ποσό των 100.000,00€ και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη & Νήσοι
Αιγαίου” ως υποέργο στην 2η τροποποίηση της Πράξης “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο
ιστορικό κέντρο Ερμούπολης” με κωδικό MIS376386 (ΑΔΑ Ω24Τ7ΛΞ-9ΩΒ).
5.Τις διατάξεις του του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.
6.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.

Εγκρίνει

τη

διάθεση

πίστωσης

ποσού 100.000,00€,

εγγεγραμμένη

στον

προϋπολογισμό του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με Κ.Α. 30.7341.015 και με τίτλο
“Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης”.
Η ανωτέρω προμήθεια
Αιγαίου”

ως

εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη & Νήσοι

υποέργο

στην

2η

τροποποίηση

της

Πράξης

παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο Ερμούπολης” με κωδικό

“Κυκλοφοριακές
MIS376386 (ΑΔΑ

Ω24Τ7ΛΞ-9ΩΒ).

Β.

Εγκρίνει

τις

κάτωθι

τεχνικές

προδιαγραφές

της

προμήθειας

με

τίτλο

“Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης”:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Πλαίσιο και Στόχοι του Έργου
1.1 Σκοπός του Έργου
Σκοπός του Έργου είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες και επισκέπτες της
Ερμούπολης να χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ποδήλατα για τις διαδρομές τους, διευκολύνοντας τη
μετακίνησή τους, αποφεύγοντας τη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων και υποβοηθώντας το έργο
των μέσων μαζικής μεταφοράς και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μείωση των ρύπων εντός
της πόλης.
i. Στόχοι Έργου
Το Σύστημα αποτελεί μία τεχνολογική λύση για την αειφόρο χρήση των ποδηλάτων ως ένα
μέσο μεταφοράς για σύντομες διαδρομές, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ανθρώπων στα
αστικά κέντρα και στοχεύει –μεταξύ άλλων:
 Στην ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και όχι μόνο αναψυχής
 Στη μείωση της συμφόρησης στις κεντρικές περιοχές της πόλης
 Στη μείωση των αστικών ρύπων
 Στη βελτίωση της υγείας των πολιτών
 Στη δημιουργία θετικής δημοσιότητας για την πόλη και στη συμβολή στην τουριστική της
ανάπτυξη.
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2. Ορισμοί
2.1. Σύστημα
Με τον όρο Σύστημα νοείται η συνολική λύση για την παροχή της υπηρεσίας των
κοινόχρηστων ποδηλάτων από τον Δήμο προς τους δημότες και επισκέπτες του. Το Σύστημα
περιλαμβάνει ειδικούς σταθμούς, ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα, την εφαρμογή που επιτρέπει την
ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτείται για τη λειτουργία του και τη σήμανση του (την
οπτική του ταυτότητα: λογότυπος, γραφιστική απεικόνιση).
2.2. Σταθμός με δυνατότητα εγγραφής
Με τον όρο Σταθμός με δυνατότητα εγγραφής νοείται το φυσικό μέσο όπου βρίσκονται
κλειδωμένα τα ποδήλατα και διαθέτει την τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την ταυτοποίηση αλλά
και την εγγραφή του χρήστη με σκοπό τη χρήση του Συστήματος. Ο Σταθμός με δυνατότητα
εγγραφής περιλαμβάνει τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων και οθόνη αφής που παρέχει
πληροφορίες για το Σύστημα (διαθεσιμότητα ποδηλάτων, θέσεις σταθμών, τυχόν χρεώσεις, τηλέφωνα
επικοινωνίας κ.α.)
2.3. Σταθμός χωρίς δυνατότητα εγγραφής
Με τον όρο Σταθμός χωρίς δυνατότητα εγγραφής νοείται το φυσικό μέσο όπου βρίσκονται
κλειδωμένα τα ποδήλατα και διαθέτει την τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την ταυτοποίηση του
χρήστη με σκοπό τη χρήση του Συστήματος. Ο Σταθμός χωρίς δυνατότητα εγγραφής περιλαμβάνει
τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων και υποδομή ταυτοποίησης των ήδη εγγεγραμμένων χρηστών
του συστήματος προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα.
2.4. Ποδήλατο
Με τον όρο Ποδήλατο νοείται το ειδικά σχεδιασμένο ποδήλατο πόλης που χρησιμοποιείται
στα πλαίσια του Συστήματος. Φέρει ειδικά χαρακτηριστικά και είναι εμφανώς αναγνωρίσιμο.

2.4. Εφαρμογή
Με τον όρο Εφαρμογή νοείται το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την απρόσκοπτη
λειτουργία του Συστήματος. Είναι προσπελάσιμη διαδικτυακά και διαθέτει διεπαφή για επικοινωνία
τόσο με τον χρήστη, όσο και με τον διαχειριστή του (για παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με την
εύρυθμη λειτουργία του (αναφορές βλαβών) και την εξαγωγή αναφορών (διαδρομές ανά ημέρα, μέση
διάρκεια κ.ο.κ.).
ii. 3. Περιγραφή Υπηρεσιών

Εγγραφή
Για τη χρησιμοποίηση των κοινόχρηστων ποδηλάτων θα απαιτείται ο χρήστης να έχει εγγραφεί
ως συνδρομητής. Ο χρήστης, επίσης, θα απαιτείται να ταυτοποιείται στον Σταθμό κάθε φορά που θα
πηγαίνει να παραλάβει ένα ποδήλατο. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει στον
Δήμο ότι θα γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιος χρήστης έχει ποιο ποδήλατο.
Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει να εγγραφεί στο Σύστημα είτε λαμβάνοντας μία κάρτα
μέλους από συγκεκριμένα σημεία που θα οριστούν από τον Δήμο είτε λαμβάνοντας κωδικό
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πρόσβασης και συνθηματικό από τον Σταθμό διάθεσης των ποδηλάτων ή από το Διαδίκτυο. Σε κάθε
περίπτωση θα χρησιμοποιείται μια αξιόπιστη και ασφαλής μέθοδος ταυτοποίησης.
Ανάλογα με την περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:
ΑΡΘΡΟ 1.
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
Ο χρήστης προσπελαύνει την Εφαρμογή είτε μέσω Διαδικτύου είτε από τον Σταθμό και ενημερώνεται
τόσο για τα βασικά στοιχεία του Συστήματος (τοποθεσία Σταθμών, χρεώσεις κ.λπ.) όσο και για τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικό συμβόλαιο Όρων
Χρήσης του Συστήματος. Εάν ο χρήστης κάνει αποδεκτούς τους Όρους Χρήσης, του ζητούνται
κάποια προσωπικά στοιχεία για την εγγραφή του. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του και η
εγγραφή ολοκληρώνεται είτε με την παροχή από το Σύστημα του μοναδικού κωδικού χρήστη και
συνθηματικού, είτε με την παραλαβή της κάρτας μέλους του Συστήματος από προκαθορισμένα σημεία
(ΚΕΠ ή/και άλλο).
ΑΡΘΡΟ 2.
Έντυπες Αιτήσεις
Ο χρήστης πηγαίνει σε προκαθορισμένα σημεία (ΚΕΠ ή/και άλλο) όπου συμπληρώνει και υπογράφει
την αίτηση, αποδεχόμενος τους σχετικούς όρους Χρήσης του Συστήματος. Όταν η αίτηση
συμπληρώνεται στα προκαθορισμένα σημεία, με την εγγραφή ο χρήστης παραλαμβάνει την
«ταυτότητά του» ως προς το Σύστημα (κάρτα μέλους ή κωδικός χρήστη και συνθηματικά).
Χρήση
Ο χρήστης πηγαίνει στον Σταθμό, ταυτοποιείται και το Σύστημα του ελευθερώνει ένα από τα
διαθέσιμα ποδήλατα. Το Ποδήλατο μπορεί να επιστραφεί σε οποιονδήποτε Σταθμό. Το Σύστημα θα
είναι σχεδιασμένο ώστε ο χρήστης να αυτοεξυπηρετείται, χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου
παράγοντα, εύκολα και γρήγορα.
Σε περίπτωση βλάβης ο χρήστης ενημερώνει το Σύστημα από τον Σταθμό. Ο χρήστης οφείλει
να ελέγξει το ποδήλατο μόλις το παραλάβει. Όταν κάποιο ποδήλατο επιστραφεί πίσω στο Σύστημα σε
διάστημα 2΄ από την παραλαβή του και αυτή η ενέργεια πραγματοποιηθεί 2 συνεχόμενες φορές για το
ίδιο Ποδήλατο, αυτόματα το Ποδήλατο θα πρέπει να κλειδώνει και να μη παραδίδεται πλέον προς
χρήση μέχρι να επισκευαστεί. Σε περίπτωση βλάβης, κλοπής ή άλλου συμβάντος που δεν επιτρέπει
στον χρήστη να επιστρέψει το Ποδήλατο στον Σταθμό, ο χρήστης ενημερώνει τηλεφωνικά τον Δήμο
και αυτός θα επιλαμβάνεται αναλόγως. Ωστόσο, θα προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία
ενημέρωσης για την ύπαρξη βλάβης.
Οι Σταθμοί θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος.
Το Σύστημα θα πρέπει να μπορεί να είναι διαθέσιμο καθ’ όλο το 24ωρο
4. Γενική Περιγραφή του Συστήματος
Το Σύστημα θα αποτελείται από από 1 Κεντρικό σταθμό με δυνατότητα εγγραφής και 2
περιφερειακούς σταθμούς χωρίς δυνατότητα εγγραφής, 60 ποδήλατα και 70 θέσεις στάθμευσης. Η
ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού θέσεων κλειδώματος θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητά τους σε κάθε
Σταθμό τις περισσότερες στιγμές της ημέρας (να υπάρχουν κενές θέσεις όταν κάποιος επιστρέφει το
Ποδήλατο). Εάν κάποιος Σταθμός είναι υπερπλήρης ή με ελάχιστα Ποδήλατα, το Σύστημα θα
αποστέλλει με αυτοματοποιημένο τρόπο ειδοποίηση σε επιλεγμένα κινητά τηλέφωνα.
Το Σύστημα θα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί τόσο τακτικούς χρήστες (δημότες), όσο
και “έκτακτους” (κυρίως επισκέπτες). Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα ταυτοποιείται πριν
χρησιμοποιήσει το Σύστημα. Οι χρήστες θα έχουν το δικαίωμα χρήσης των ποδηλάτων έναντι
συνδρομής με συγκεκριμένη διάρκεια (ετήσια-εβδομαδιαία-ημερήσια ή άλλη που θα επιλέξει ο
Δήμος).
Η συνδρομή θα είναι με χρέωση, ενώ η χρήση θα είναι δωρεάν, αρκεί να μην ξεπερνάει τη 1
ώρα την κάθε φορά. Από την πρώτη ώρα και μετά θα υπάρχει χρέωση ώστε να αποτρέπονται οι
χρήστες να κρατούν το ποδήλατο επί μακρόν και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα ποδηλάτων για
όλους τους δημότες και επισκέπτες του Δήμου. Το Σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη εκκαθάριση
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συναλλαγών ώστε ο Δήμος να μπορεί να χρεώνει τους χρήστες του για τις περιπτώσεις που
καθυστερήσουν να επιστρέψουν το Ποδήλατο ή του προκαλέσουν σημαντική ζημιά.
Ο Δήμος θα προμηθευτεί συνολικά 60 ποδήλατα. Θα διαθέσει στους χρήστες πενήντα (50)
ποδήλατα ταυτόχρονα. Τα δέκα (10) επιπλέον ποδήλατα θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσης
αντικατάστασης σε περίπτωση κλοπής, συντήρησης, αλλά και επισκευής που δεν μπορεί να γίνει επί
τόπου στον Σταθμό και απαιτεί μεταφορά του Ποδηλάτου στον χώρο επισκευών.
Εάν κάποιος Σταθμός είναι υπερπλήρης ή με ελάχιστα Ποδήλατα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του
Συστήματος θα φροντίζει τη διαθεσιμότητα τόσο Ποδηλάτων όσο και ελεύθερων θέσεων κλειδώματος
σε κάθε Σταθμό. Για τον λόγο αυτό το Σύστημα, εφόσον υπάρχει ανάγκη αναδιανομής των
ποδηλάτων, θα πρέπει να αποστέλλει με αυτοματοποιημένο τρόπο ειδοποίηση σε επιλεγμένα κινητά
τηλέφωνα του υπευθύνου λειτουργίας.
Οι χρήστες θα μπορούν να παραλαμβάνουν Ποδήλατα από τους Σταθμούς, αφού έχει
προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησής τους και, εν συνεχεία, μετά την ολοκλήρωση της
χρήσης τους να τα επιστρέφουν σε αυτούς.
Τα ποδήλατα θα είναι ειδικά σχεδιασμένα με τρόπο που να διευκολύνει τη χρήση τους από
οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως φύλου και σωματικής διάπλασης.
Ο ανάδοχος προμηθευτής του Συστήματος θα πρέπει να παραδώσει ένα Σύστημα έτοιμο προς
λειτουργία και να διασφαλίσει στον Δήμο τη διαθεσιμότητα όλων των υλικών και υπηρεσιών που
απαιτούνται για τη λειτουργία του για πέντε χρόνια (συντήρηση και εξυπηρέτηση Εφαρμογής,
ανταλλακτικά κ.λπ.).

5. Τεχνική Περιγραφή
iii. 5.1 Εγγραφή στο Σύστημα - Συνδρομή
Το Σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα για τη διάθεση κοινόχρηστων ποδηλάτων σε όλους τους
δημότες και επισκέπτες του Δήμου. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει να εγγραφεί στο Σύστημα:
ΑΡΘΡΟ 3.
λαμβάνοντας μια κάρτα μέλους από τα γραφεία του Δήμου ή ταχυδρομικά
ΑΡΘΡΟ 4.
από το Διαδίκτυο, από οποιαδήποτε άλλη συσκευή όπου έχει πρόσβαση.
Σε κάθε περίπτωση θα χρησιμοποιείται μια αξιόπιστη και ασφαλής μέθοδος ταυτοποίησης.
Ανάλογα με την περίπτωση ακολουθείται η εξής διαδικασία:

5.2 Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
Ο χρήστης προσπελαύνει την Εφαρμογή μέσω Διαδικτύου και ενημερώνεται τόσο για τα
βασικά στοιχεία του Συστήματος (τοποθεσία Σταθμών, χρεώσεις κ.λπ.) όσο και για τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη χρήση του, οι οποίες αναφέρονται σε ειδικό συμβόλαιο Όρων Χρήσης του
Συστήματος.
Εάν ο χρήστης το κάνει αποδεκτό, του ζητούνται τα προσωπικά του στοιχεία. Ο χρήστης τα
συμπληρώνει και η εγγραφή ολοκληρώνεται είτε με την παροχή από το Σύστημα του μοναδικού
Συνθηματικού του είτε με την παραλαβή της κάρτας μέλους του Συστήματος από προκαθορισμένα
σημεία (γραφείο Δήμου, ΚΕΠ ή/και άλλο).
Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει πιστωτική κάρτα, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του ως
συνδρομητής, οφείλει να επισκεφτεί κάποιο από τα προκαθορισμένα σημεία (γραφείο Δήμου, ΚΕΠ
ή/και άλλο) όπου η εγγραφή ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω (είτε με την παροχή
μοναδικού Συνθηματικού του είτε με την παραλαβή της κάρτας μέλους του Συστήματος).
5.3 Έντυπες Αιτήσεις
Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μόνο που την
αναλαμβάνει κάποιος υπάλληλος του Δήμου αντί του χρήστη.
Ο χρήστης πηγαίνει σε
προκαθορισμένα σημεία (γραφείο Δήμου, ΚΕΠ ή/και άλλο) όπου συμπληρώνει και υπογράφει την
αίτηση.
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5.4 Χρήση
Ο χρήστης πηγαίνει στον Σταθμό, ταυτοποιείται και το Σύστημα του ελευθερώνει ένα από τα
διαθέσιμα ποδήλατα. Το Σύστημα θα πρέπει να ξεκλειδώνει το Ποδήλατο αυτόματα, αμέσως μόλις ο
χρήστης ταυτοποιηθεί και να μην απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για να το παραλάβει. Το Σύστημα
πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε ο χρήστης να αυτοεξυπηρετείται, χωρίς την παρέμβαση του
ανθρώπινου παράγοντα, εύκολα και γρήγορα.
Για την ταυτοποίηση θα πρέπει να αρκεί η σάρωση της κάρτας (πιστωτικής ή μαγνητικής) ή η
εισαγωγή των συνθηματικών του χρήστη (username και password), δηλαδή να μην απαιτείται η
εισαγωγή αριθμού PIN ή οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση του χρήστη με το Σύστημα.
Σε περίπτωση βλάβης ο χρήστης ενημερώνει το Σύστημα από τον Σταθμό. Ο χρήστης οφείλει
να ελέγξει το ποδήλατο μόλις το παραλάβει. Όταν κάποιο ποδήλατο επιστραφεί πίσω στο Σύστημα σε
διάστημα 2΄ από την παραλαβή του και αυτή η ενέργεια πραγματοποιηθεί 2 συνεχόμενες φορές για το
ίδιο ποδήλατο, αυτόματα το ποδήλατο θα πρέπει να κλειδώνει και να μη παραδίδεται μέχρις ότου
επισκευαστεί.
Το Σύστημα πρέπει να γνωρίζει ποιο Ποδήλατο χρησιμοποιεί ο εκάστοτε χρήστης. Για την
επιστροφή του Ποδηλάτου, ο χρήστης θα πρέπει να αρκεί να αποθέσει το Ποδήλατο σε κάποιον
Σταθμό και να μη χρειάζεται να ξανα-ταυτοποιηθεί ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στον
Σταθμό.

5.5 «Ταυτότητα» του Συστήματος
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει πρόταση στον Δήμο για το χρώμα και άλλες διαστάσεις της
Ταυτότητας του Συστήματος. Κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμο επί των συγκεκριμένων προτάσεων
σχετικά με την Ταυτότητα – σήμανση του Συστήματος ο Προμηθευτής θα αναλάβει τη διαμόρφωσή
του (εκτυπώσεις, βαψίματα κ.λπ.). Στόχος της Ταυτότητας είναι η άμεση αναγνωρισιμότητα των
συστατικών του Συστήματος (Σταθμοί – Ποδήλατα – Εφαρμογή) που θα παραπέμπει στην Ερμούπολη
και στο πρόγραμμα από όπου χρηματοδοτείται και θα μπορεί να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στο
οικείο φυσικό περιβάλλον.
Κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμο επί των συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με την εικόνα –
σήμανση του Συστήματος ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίησή της (εκτυπώσεις, βαψίματα κ.λπ.).
Η Ταυτότητα θα φέρει όλες τις ειδικές σημάνσεις που προβλέπονται για έργα που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

6. Τεχνικές Προδιαγραφές-Εξοπλισμός

6.1 Ποδήλατα
Τα ποδήλατα του Συστήματος πρέπει να φέρουν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
 είναι ειδικά σχεδιασμένα, για χρήση στο Σύστημα αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων, εμφανώς
αναγνωρίσιμα, με χαρακτηριστικό χρώμα σύμφωνο με την ταυτότητα του Συστήματος
 Τροχοί 26”
 αντιβανδαλιστική και αντικλεπτική προστασία για τη σέλα, το τιμόνι, τους τροχούς και για όλα
τα εξαρτήματα ώστε να μην είναι δυνατή η απόσπασή τους χωρίς ειδικά εργαλεία
 Είναι εύκολα στη χρήση από αμφότερα τα φύλα
 Πλαίσιο από αλουμίνιο για μείωση του βάρους και αντισκωριακή προστασία, να μπορεί να
φέρει το διακριτικό χρώμα και άλλα σημάδια που θα επιλέξει ο Δήμος
 Χρήση ανοξείδωτων υλικών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό (ζάντες, ακτίνες, ντίζα σέλας,
τιμόνι, μπουλόνια τροχών). Ο υποψήφιος ανάδοχος προμηθευτής του Συστήματος θα πρέπει να
διευκρινίσει ποια εξαρτήματα δεν είναι ανοξείδωτα.
 Χρήση μπουλονιών με ειδικό αντικλεπτικό σχεδιασμό (δεν ανοίγουν με συνηθισμένο κλειδί)
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Σέλα από ανατομικό ανθεκτικό υλικό με Σύστημα ρύθμισης του ύψους
Φώτα εμπρός και πίσω
Πετάλια με ανακλαστήρες
Καθρέφτη
Λασπωτήρες εμπρός και πίσω
Ειδικό αντικλεπτικό μηχανισμό ασφάλισης στο Σταθμό (πείρος ή άλλο) και δυνατότητα
κλειδώματος για σύντομη στάθμευση.
Καλάθι ή σχάρα για τη δυνατότητα μεταφοράς των προσωπικών αντικειμένων του χρήστη,
αλλά με δυνατότητα μεταφοράς περιορισμένου βάρους για λόγους τόσο «οδηγησιμότητας»
όσο και αποτροπής μεταφοράς επιπλέον ατόμου σε αυτό
Κουδούνι
Δυναμό και φώτα εμπρός και πίσω
Ανακλαστικά εμπρός και πίσω
Εσωτερικές ταχύτητες (τουλάχιστον τρεις)
Στήριγμα (Stand)
Διασφαλισμένη διαθεσιμότητα ώστε να μπορεί ο Δήμος να προμηθευτεί περισσότερα ίδια
ποδήλατα την επόμενη 5ετία.
σε εμφανές σημείο του Ποδηλάτου θα υπάρχει:
1. προτροπή για χρήση κράνους και όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας
2. το τηλέφωνο επικοινωνίας με την υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην τεχνική του προσφορά γραπτή δέσμευση από
τον κατασκευαστή των ποδηλάτων ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά τηρούνται.
6.2 Σταθμοί Πληροφόρησης και Διάθεσης Ποδηλάτων
Οι Σταθμοί Πληροφόρησης και Διάθεσης Ποδηλάτων είναι τα μέρη όπου βρίσκονται τα
Ποδήλατα, γίνεται η διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη, λαμβάνονται και αποτίθενται τα ποδήλατα.
Οι Σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Το ωράριο λειτουργίας τους θα
καθοριστεί από τον Δήμο .
Οι Σταθμοί επίσης θα διαθέτουν:
 Ειδικό μηχανισμό ξεκλειδώματος ανά θέση κλειδώματος του Ποδηλάτου μετά την
ταυτοποίηση του χρήστη.
 Μηχανισμό αξιόπιστης και ασφαλούς ταυτοποίησης για την πρόσβαση του χρήστη με
κωδικούς πρόσβασης ή κάρτα μέλους και συνθηματικό.
 εγγύηση αντισκωριακής προστασίας 5 ετών για όλα τα μέρη αυτού: θέσεις κλειδώματος και
πάνελ. (βλ. αναλυτική περιγραφή αντισκωριακής προστασίας)
 Ειδικό μηχανισμό κλειδώματος με ενδεικτική λυχνία για το επιτυχές ή μη κλείδωμα μετά τη
χρήση του Ποδηλάτου. Ο μηχανισμός κλειδώματος είναι βαρέος τύπου και απαραβίαστος σε
προσπάθεια βανδαλισμού του χωρίς ειδικά εργαλεία
 Θέσεις κλειδώματος ποδηλάτων, 70 συνολικά
 ο Δήμος θα μπορεί να επιλέξει πόσες θέσεις θέλει να βάλει σε κάθε Σταθμό (ο αριθμός τους θα
πρέπει να μπορεί να μην είναι ο ίδιος για κάθε Σταθμό), επίσης ο Δήμος θα μπορεί να επιλέξει
να βρίσκονται θέσεις κλειδώματος δεξιά ή αριστερά ή και από τις δύο πλευρές του σταθμού
πληροφόρησης ή και να βρίσκονται από το ίδιο μέρος αμφίπλευρα.
 Δυνατότητα «φιλοξενίας» περισσότερων θέσεων κλειδώματος Ποδηλάτων ανά Σταθμό
κατόπιν αίτησης του Δήμου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένα τον αριθμό των
πρόσθετων θέσεων ανά σταθμό αλλά και σταθμών που μπορούν να λειτουργήσουν με το
Σύστημα, καθώς και την προκαλούμενη αλλαγή στις διαστάσεις του Σταθμού.
 Οι υπηρεσίες που προσφέρει παραμένουν διαθέσιμες στους χρήστες για τουλάχιστον τέσσερις
ώρες ύστερα από πιθανή διακοπή ρεύματος ή απώλεια της σύνδεσης με το Διαδίκτυο
 διαθέτουν αντιβανδαλιστική προστασία
 σε εμφανές σημείο μήνυμα για:
1. προτροπή για χρήση κράνους και όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ασφάλειας
2. τη δυνατότητα επικοινωνίας με συγκεκριμένο τηλέφωνο.
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7. Υπηρεσίες
7.1 Εγκατάσταση
Ο ανάδοχος προμηθευτής του Συστήματος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά και
εγκατάσταση των Σταθμών και τον ευπρεπισμό και καθαρισμό των χώρων μετά το πέρας των
σχετικών εργασιών. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη διάθεση των χώρων όπου θα εγκατασταθούν οι
Σταθμοί. Ο Δήμος θα εξασφαλίσει για τον Προμηθευτή όλες τις σχετικές άδειες για τις απαραίτητες
εργασίες, οι οποίες θα αναληφθούν από τον Προμηθευτή σε χρόνο που θα συμφωνηθεί με τον Δήμο.
Ο Προμηθευτής θα υποβάλει στον Δήμο κατάλογο με όλες τις απαραίτητες εργασίες και την
προτεινόμενη ημερομηνία σύμφωνα με το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης. Εάν οι Σταθμοί
δεν είναι ενεργειακά αυτόνομοι, ο Δήμος θα εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από το
δίκτυό του στους Σταθμούς. Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει το πίλαρ τον πίνακα
διανομής με όλες τις απαιτούμενες ασφάλειες και κάθε άλλη εργασία ή σχέδιο χρειαστεί.
iv. 7.2 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Εξοπλισμού
Ο Προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό ως

εξής:
Τα ποδήλατα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών από την
ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει αστοχία υλικών για τον σκελετό και για τα ανταλλακτικά. Ο
σκελετός των ποδηλάτων θα διαθέτει εγγύηση αντισκωριακής προστασίας 5 ετών. Τα ηλεκτρονικά
μέρη των σταθμών μίσθωσης συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών. Οι
θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων και όλες οι μεταλλικές κατασκευές θα συνοδεύονται από
αντισκωριακή εγγύηση 5 ετών.

v. 7.3 Εφαρμογή
Η Εφαρμογή θα προσαρμοστεί με βάση την Ταυτότητα του Συστήματος. Η Εφαρμογή θα
εγκατασταθεί και θα εξυπηρετείται σε εξυπηρετητή του Δήμου. Ο Προμηθευτής καλείται να δώσει
πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για τον απαιτούμενο εξυπηρετητή.
Η Εφαρμογή θα έχει τουλάχιστον δύο διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης:
1. Χρήστες
Οι χρήστες λαμβάνουν μέσω διαδικτυακής διεπαφής πληροφορίες για το Σύστημα (τοποθεσία
Σταθμών, διαθεσιμότητα Ποδηλάτων, εγγραφή, τυχόν χρεώσεις κ.λπ.) και αλληλεπιδρούν με αυτό.
Η Εφαρμογή για τους χρήστες θα είναι προσπελάσιμη μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
2. Διαχειριστής
Είναι το κεντρικό Σύστημα από όπου διατίθενται όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται στους
Σταθμούς και μέσω του οποίου διενεργείται ο κεντρικός έλεγχος και η διαχείριση του Συστήματος.
Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή της Εφαρμογής σύμφωνα τόσο με την
Ταυτότητα του Συστήματος (ανάρτηση λογότυπων, χρωματική παλέτα κ.λπ.) όσο και με τις ειδικές
απαιτήσεις που θα προβάλει ο Δήμος σε θέματα λειτουργικότητας (πχ παραγωγή ειδικών Αναφορών)
και εμφάνισης.
vi. 7.4 Προσαρμογή και Εξυπηρέτηση της Εφαρμογής
Η Εφαρμογή θα διατεθεί από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα προσαρμόσει τόσο σε εικαστικό
όσο και σε λειτουργικό επίπεδο την Εφαρμογή έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Δήμου.
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και υποστήριξη της Εφαρμογής.
vii. 7.5 Ταυτότητα του Συστήματος
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει πρόταση στον Δήμο για το χρώμα και άλλες διαστάσεις της
Ταυτότητας του Συστήματος. Στόχος της Ταυτότητας είναι η άμεση αναγνωρισιμότητα των
συστατικών του Συστήματος (Σταθμοί – Ποδήλατα – Εφαρμογή – Κάρτα Μέλους - Αιτήσεις), το να
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παραπέμπει στην πόλη της Σύρου και να ενσωματωθεί αποτελεσματικά στο οικείο φυσικό
περιβάλλον.
Κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμο επί των συγκεκριμένων προτάσεων σχετικά με την εικόνα –
σήμανση του Συστήματος ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υλοποίησή της (εκτυπώσεις, βαψίματα κ.λπ.).
Η Ταυτότητα θα φέρει όλες τις ειδικές σημάνσεις που προβλέπονται για έργα που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
viii. 7.6 Άδεια Χρήσης και Συντήρηση της Εφαρμογής
Η Εφαρμογή θα αγοραστεί από τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για
τη συντήρησή της.
7.7 Θέση σε Λειτουργία – Πιλοτική Λειτουργία
Το Σύστημα θα παραδοθεί στον Δήμο έτοιμο για λειτουργία. Το Σύστημα θα λειτουργήσει
πιλοτικά για έναν μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου οποιεσδήποτε δυσλειτουργίες ή άλλα
προβλήματα θα λύνονται από τον Ανάδοχο χωρίς επιπλέον χρέωση του Δήμου. Μετά το πέρας της
περιόδου πιλοτικής λειτουργίας ο Δήμος θα παραλάβει οριστικά το Σύστημα.
ix. 6.8 Σύνταξη Ειδικού Συμβολαίου Χρήσης της Υπηρεσίας
Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και διάθεση του πρότυπου συμβολαίου
που θα υπογράφει ο χρήστης για να εγγραφεί ως μέλος της Υπηρεσίας (Αίτηση). Το περιεχόμενο της
Αίτησης θα τελεί υπό την έγκριση του Δήμου. Ο χρήστης θα μπορεί μέσω της Εφαρμογής να
αποδέχεται ή να απορρίπτει το προτεινόμενο Συμβόλαιο. Ωστόσο, όταν απαιτείται η φυσική
υπογραφή της Αίτησης, η διαδικασία θα αναληφθεί από τον Δήμο, θα γίνεται σε χώρο(υς) που θα
διαθέσει ο Δήμος από δημοτικούς υπαλλήλους. Μέσω ειδικής διεπαφής της Εφαρμογής ο Δήμος θα
εισάγει άμεσα τα στοιχεία της Αίτησης στην Εφαρμογή ώστε η εγγραφή του αιτούμενου χρήστη να
είναι άμεση.
Το χρονοδιάγραμμα της προμήθειας είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή του
συμφωνητικού. Ο Προμηθευτής θα υποβάλει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των
απαραίτητων εργασιών για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Συστήματος.
Η πίστωση της προμήθειας έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 του
Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, με Κ.Α. 30.7341.015 και το ύψος της ανέρχεται σε 100.000,00€ .
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 86.050,00€ συν ΦΠΑ 16%
13.768,00€ , ήτοι συνολικά 99.818,00€.
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και
σύμφωνα με την απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες
δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) .
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ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια δημοτικών
ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1. Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα
Περιγραφή Εργασίας
Μ.Μ
Ποσότητα Τιμή Μονάδος
Ποδήλατα
τεμάχια
60
400,00 €
Σταθμοί με δυνατότητα
εγγραφής
τεμάχια
1
18.500,00 €
Σταθμοί χωρίς δυνατότητα
εγγραφής
τεμάχια
2
14.000,00 €
Συνδρομητικές Κάρτες
τεμάχια
500
0,70 €
Μεταφορά Ποδηλάτων &
Σταθμών
αποκοπή
1
1.000,00 €
Άθροισμα Εγκαταστάσεις &
Μηχανήματα

Α/Α
Περιγραφή Εργασίας
2.1 Λογισμικό Διαχείρισης
Άδειες χρήσης Λογισμικού
ελέγχου θέσεων
2.2 κλειδώματος
2.3 Σχεδιασμός website
Παραμετροποίηση
2.4 εφαρμογής διαχείρισης

Σύνολο
24.000,00 €
18.500,00 €
28.000,00 €
350,00 €
1.000,00 €
71.850,00 €

2. Λογισμικό
Μ.Μ
Ποσότητα Τιμή Μονάδος
αποκοπή
1
2.000,00 €

Σύνολο
2.000,00 €

τεμάχια
αποκοπή

70
1

70,00 €
2.000,00 €

4.900,00 €
2.000,00 €

αποκοπή

1
1.300,00 €
Άθροισμα Λογισμικό

1.300,00 €
10.200,00 €

3. Εικαστική Προσαρμογή Συστήματος
Α/Α

Περιγραφή Εργασίας
Εικαστικός Σχεδιασμός
3.1 Ταυτότητας Συστήματος

Μ.Μ

Ποσότητα

αποκοπή

1

Τιμή Μονάδος
1.300,00 €

Σύνολο
1.300,00 €
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Εικαστική Προσαρμογή
3.2 Σταθμών
Εικαστική Προσαρμογή
3.3 Ποδηλάτων

τεμάχια

3

400,00 €

1.200,00 €

τεμάχια
60
25,00 €
Άθροισμα Εικαστική Προσαρμογή

1.500,00 €
4.000,00 €

Γενικό Σύνολο
ΦΠΑ 16%
Γενικό Σύνολο

86.050,00 €
13.768,00 €
99.818,00 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο – Αντικείμενο της συμβάσεως .
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια «Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για
την ενθάρρυνση της δράσης»
ΑΡΘΡΟ 2ο – Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές .
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της παρούσας
μελέτης.
Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές DIN και οι αντίστοιχες ΕΛΟΤ
καθώς και οι διεθνείς προδιαγραφές I.S.O. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος προμήθειας .
Η παραπάνω προμήθεια , θα γίνει με την διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 4ο – Ισχύουσες διατάξεις .
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις :
α. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
β. Της Υπουργικής απόφασης 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» («ΕΚΠΟΤΑ»).
γ. Του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
δ. Του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ΑΡΘΡΟ 5ο – Συμβατικά στοιχεία .
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
α. Ο Προϋπολογισμός προσφοράς του αναδόχου .
β. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων .
γ. Η Τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ε. Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 6ο – Προϋπολογισμός έργου .
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 86.050,00€ συν ΦΠΑ
16% 13.768,00€ , ήτοι συνολικά 99.818,00€. Κ.Α. 30.7341.015
Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και σύμφωνα με την
απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων) .
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ΑΡΘΡΟ 7ο – Σύμβαση .
Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι
υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο , μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει την
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης .
ΑΡΘΡΟ 8ο – Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της
συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων υλικών. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 26 του «ΕΚΠΟΤΑ».
H εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δυο
μήνες .
ΑΡΘΡΟ 9ο – Προθεσμίες παράδοσης - ποινικές ρήτρες .
Η προθεσμία παραδόσεως των υλικών ορίζεται σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης του προμηθευτή με το Δήμο.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εκτελέσεως της παραπάνω προμήθειας ο προμηθευτής υπόκειται στις
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 33 του «ΕΚΠΟΤΑ» .
ΑΡΘΡΟ 10ο – Έκπτωση του αναδόχου .
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως των υλικών ή ο
ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν γένει υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του «ΕΚΠΟΤΑ».
ΑΡΘΡΟ 11ο – Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή .
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, παρουσία του αναδόχου σύμφωνα
με το άρθρο 28 του «ΕΚΠΟΤΑ».
Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές , ο
Δήμος μπορεί να προτείνει ή την απόρριψη των υλικών ή την αντικατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών τους ανωμαλιών .
Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της επιτροπής εντός της οριζόμενης
από την ίδια προθεσμίας, τότε ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο .
Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών , χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 12ο – Πλημμελής κατασκευή .
Εάν τα υλικά της προμήθειας δεν εκπληρώνουν τους όρους της συμβάσεως ή εμφανίζουν ελαττώματα
ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτά σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις .
ΑΡΘΡΟ 13ο – Πληρωμές .
Η προς τον προμηθευτή καταβολή της αξίας της παρούσας προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική
παραλαβή των υλικών.
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ΑΡΘΡΟ 14ο – Φόροι , Τέλη , Κρατήσεις .
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις
, που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού.
ΑΡΘΡΟ 15ο – Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού.
Τα υπό προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση καλής
λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αξίας των
προμηθευόμενων υλικών και θα ισχύει για πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η ανωτέρω εγγύηση αφορά :
 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει
αστοχία υλικών για τον σκελετό και για τα ανταλλακτικά.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει
την αντισκωριακή προστασία του σκελετού των ποδηλάτων.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει τα
ηλεκτρονικά μέρη των σταθμών μίσθωσης.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει
τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων και όλες τις μεταλλικές κατασκευές.
Γ. Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού, “Προμήθεια
δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης”, σύμφωνα με την
απόφαση 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) του ΥΠΕΣ και του Ν. 2286/1-1-95 (Προμήθειες δημοσίου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), ως εξής:

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
προκηρύσσει
Aνοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την :
Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ……….

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Aνοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

……….

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η συμφερότερη προσφορά

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

….../….../…..., ημέρα …….., ώρα: …

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

….../….../…..., ημέρα …….., ώρα: …
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

….../….../…..., ημέρα …….., ώρα: …

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

….../….../…..., ημέρα …….., ώρα: …

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

….../….../…..., ημέρα …….., ώρα: …

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ

99.818,00€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ,
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ Π/Ϋ και
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π/Υ (μή
συμπεριλαμβανο
μένου ΦΠΑ
16%)

Ποδήλατα

24.000,00 € 34430000-0

Σταθμοί με δυνατότητα εγγραφής

18.500,00 € 48151000-1

Σταθμοί χωρίς δυνατότητα
εγγραφής

28.000,00 € 48151000-1

Συνδρομητικές Κάρτες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
(τελευταία δημοσίευση)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ της
αναλυτικής Διακήρυξης
στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του
ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥΕΡΜΟΠΟΥΛΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΒΑΡΥΝΕΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

350,00 € 30163000-9

Μεταφορά Ποδηλάτων & Σταθμών

1.000,00 € 60161000-4

Λογισμικό Διαχείρισης

2.000,00 € 72511000-0

Άδειες χρήσης Λογισμικού ελέγχου
θέσεων κλειδώματος

4.900,00 € 72511000-0

Σχεδιασμός website

2.000,00 € 72413000-8

Παραμετροποίηση εφαρμογής
διαχείρισης

1.300,00 € 72211000-7

Εικαστικός Σχεδιασμός Ταυτότητας
Συστήματος

1.300,00 € 79341000-6

Εικαστική Προσαρμογή Σταθμών

1.200,00 € 22459100-3

Εικαστική Προσαρμογή
Ποδηλάτων

1.500,00 € 22459100-3

……/……/……

……/……/……

Κ.Α. 30.7341.015
ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 'Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.
2. της ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1177/09
της Επιτροπής και ισχύει,
3. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής, της 28.11.2007 «για τροποποίηση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.
4. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα.
5. του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της 30.11.2011 για την τροποποίηση των οδηγιών
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.
6. της Υπουργικής Απόφασης 11389/23-3-1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του
ΠΔ 60/07 (ΦΕΚ Α/64/16.3.2007)
7. του ΠΔ 169/1981 με το οποίο διατηρήθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις της 86301/74 «Απόφασης του
Υπουργείου Εσωτερικών».
8. του ΠΔ 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α/11-4-96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ελληνικών
εταιριών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
9. του ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην
Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
10. του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» στα
σημεία που δεν αντίκειται προς το ΠΔ 60/07 και την Υπ. Αποφ. 11389/23-3-1993 και
συμπληρωματικά προς αυτά.
11. του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»,
12. του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α/22-3-94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

13. του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) « Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
14. του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις»,
15. του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14 (Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα).
16. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. του Ν. 2859/2000, (ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
19. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΔΑ: Ω4ΤΕΩΗΟ-95Π
20. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», (και ιδίως του άρθρου 25), όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53Α) και ισχύει.
21. του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163Α,) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 46
Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης)
22. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
23. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
24. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') «Διδικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων -Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», ο οποίος
καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000
25. του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» ειδικά το άρθρο
11 «Σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/02.02.12), άρθρο 10 και ισχύει.
26. του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011), Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015, ειδικά το άρθρο 26 «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης».

27. του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) 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/07-04-2014)

28. του Ν.4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις.

29. του

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Τεύχος Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»

30.

Τις παρακάτω αποφάσεις και εγκυκλίους :
1.
την Ερμηνευτική ανακοίνωση της Επιτροπής 2006/C 179/02) σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο
που εφαρμόζονται στην ανάθεση συμβάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται ή καλύπτονται εν μέρει
από τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις».
2.
την Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της
09/07/2008 «για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ
του Συμβουλίου»
3.
την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ
1749/27.03.08 (ΦΕΚ Β 540/27-3-2008) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ.
43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9- 2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/ Β/19-7-2010)
και ισχύει,
4.
την Υπουργική Απόφαση Π1 /4089 της 4.11.2011 (ΦΕΚ 2498/Α/4.11.2011) «Εξαίρεση από
την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ΕΠΠ μέχρι 31.12.2012 προμηθειών που
εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα».
5.
την Υπουργική Απόφαση 16820/2-9-10 του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1515/Β/7-92010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 23779 (ΦΕΚ 1996 Β/24-12-2010), 1500 (ΦΕΚ 134 Β /9-2-2011)
και 7546 (ΦΕΚ 920/Β/23-5-2011) και ισχύει.
6.
την Υπουργική Απόφαση 18130/11.7.2007 (ΦΕΚ 1226/Β/17.7.2007) «Καθορισμός
ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και
εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και
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Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου».
7.
την Εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526 της 4.11.2011 της Γενικής Δ/σης
Διοίκησης, Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν. 4024/11)
8.
την Εγκύκλιο 6, ΑΠ 2067/14.1.2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν.Δ/ση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης, «Δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.»
9.
την Εγκύκλιο Π1/3187 της 22/9/2009 της Δ/σης Πολιτικής Προμηθειών Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης «Εφαρμογή αυτεπάγγελτης αναζήτησης
δικαιολογητικών των δημοσίων διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών.
10.
την Εγκύκλιο 2 με ΑΠ 876/7.1.2011 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γεν Δ/σης τοπικής
Αυτοδιοίκησης, Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης «Θέματα δημοσίων συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθμού που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ)» .

11.

Την υπ'αριθμ.Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”

12.

την Απόφαση με αρ. πρωτ. ….... της …./…./…. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

13.

την Απόφαση με αρ. πρωτ ….... της …./…./…. του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
για τη διενέργεια της προμήθειας.

14.

την Απόφαση με αρ. πρωτ

….... της …./…./….

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-

Ερμούπολης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής.

15.

αρ. πρωτ ….... της …./…./…. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της
διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πράξη ¨Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων
την Απόφαση

Σύρου-Ερμούπολης

για την ενθάρρυνση της δράσης. ¨

16. την Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου με αρ. πρωτ. …………….. της …………..2014 με θέμα: «Έγκριση των τευχών
δημοπράτησης της πράξης: «Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης. ».
Λόγω του ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους διευκρινίζεται ότι, εφόσον οι
διατάξεις που προβλέπονται από την παραπάνω ελληνική νομοθεσία ή από την παρούσα διακήρυξη
έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις προβλεπόμενες από το κοινοτικό δίκαιο, τότε ισχυρότερες
θεωρούνται οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στην
παρούσα διακήρυξη περιέχονται όροι μη σύμφωνοι προς το κοινοτικό δίκαιο, τότε υπερισχύουν
αυτόματα οι διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, χωρίς ανάγκη επαναπροκήρυξης των όρων αυτών.
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την
¨Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης. ¨
ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
ΕΥΡΩ (99.818,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ΤΚ 84100 την ..../..../..... ημέρα ..... και
ώρα .......... π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά από την επιτροπή του διαγωνισμού και όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας

διακήρυξης
3. Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό
θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή (άρθρο 30 παρ. 4 του Π.Δ. 60/07).
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο, σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές
εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία ημερήσια και δύο εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες.
Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που
ανακηρύσσεται Ανάδοχος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε :
 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
στις ..../..../......,
 στον Ελληνικό τύπο σε:
- δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (.......και .......), στις ..../..../......
- τρεις τοπικές εφημερίδες (………….) στις ..../..../...... και (………….) στις ..../..../...... και
(………….) στις ..../..../......
Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης έχει μεριμνήσει επίσης για την ανάρτηση της περίληψης της Διακήρυξης σε
εμφανές σημείο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και την αποστολή της στα επιμελητήρια,
τους συνδέσμους, για ενημέρωση.
Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στους νόμους 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»)
και 4013/2011 (Κεντρικό ηλεκτρονικό Mητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr στις ..../..../...... και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: …………... και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις ..../..../...... και έλαβε Μοναδικό Κωδικό ΑΔΑΜ …………...
4. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Ν.4155/13, της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013,του Π.Δ. 118/07 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα
διακήρυξη.
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Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς
(προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να είναι επισήμως μεταφρασμένες στην
Ελληνική γλώσσα.
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει στο Διαγωνισμό με μία μόνο προσφορά. Εφόσον
υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να
συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί παραπάνω από μία
προσφορές και απορρίπτονται στο σύνολο τους ως απαράδεκτες. Ως ημερομηνία
έναρξης υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ..../..../.....
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ..../..../..... και ώρα .... : ....π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή
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θα κατατεθούν με επιστολή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 9.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και κάθε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.3 του αρ.6 του Ν.4155/2013 καθώς και στο άρθρο 6 της
ΥΑ/Π1/2390/16-10-2013
ΑΡΘΡΟ 10. Η αποσφράγιση προσφορών και η αξιολόγηση τους γίνεται ηλεκτρονικά από τα αρμόδια πιστοποιημένα στο Σύστημα όργανα της
αναθέτουσας αρχής, ήτοι από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, αμέσως μετά την
αποσφράγιση, οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα προσφέροντες δύναται να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιεχόμενα των
αποσφραγισθέντων φακέλων των προσφορών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικία νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 11.

Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό μπορεί να υποβληθεί μέχρι την επομένη της
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα αναρτηθεί στον
διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

ΑΡΘΡΟ 12.






Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά σ' αυτούς μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του
Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τα ερωτήματα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα και η υποβολή τους θα
γίνεται μόνο στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
ΑΡΘΡΟ 13.
Κανένας διαγωνιζόμενος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της υπηρεσίας,
σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 14.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφοράς.
Συνεταιρισμοί
Κοινοπραξίες.
Προαπαιτούμενα συμμετοχής στον διαγωνισμό και διαδικασία εγγραφής στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
ΑΡΘΡΟ 15.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:

ii.

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.

iii.

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 identification 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:
Α. Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
Β. Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική όπως αυτά προσδιορίζονται
στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο
Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία θα 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 του
Συστήματος.

15.1.

15.2.

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.

5. Τα τεύχη του Διαγωνισμού διατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.)
6. Τρόπος κατάθεσης προσφορών- Περιεχόμενο προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στον διαδικτυακό
τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr., μέχρι την ..../..../..... και ώρα .... : ....π.μ (ώρα
λήξης κατάθεσης των προσφορών).
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους σε μορφή
επισυναπτόμενων αρχείων στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του
ΕΣΗΔΗΣ. Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού και η τεχνική προσφορά θα κατατεθούν ως συνημμένα αρχεία επιλέγοντας το
είδους αρχείο ως Δικαιολογητικά/Τεχνική προσφορά.
Η Οικονομική προσφορά θα κατατεθεί ως συνημμένο αρχείο επιλέγοντας το είδους αρχείο ως Οικονομική Προσφορά.
Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στο αντίστοιχο πλαίσιο και αφού γίνει η εκτύπωση θα κατατεθεί ως συνημμένο
αρχείο στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά είναι το ποσό ανά τεμάχιο μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ. Δεν είναι αποδεκτή προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας .
Τρόπος διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Την .... : ....π.μ της ..../..../....., κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και κλειδώνει η πλατφόρμα του
διαγωνισμού. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μετά την ώρα λήξης του διαγωνισμού.
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Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αποστείλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να παραληφθούν από το
Δήμο Σύρου-Ερμούπολης μέχρι το αργότερο την ..../..../..... .
Η επιτροπή θα συνεδριάσει την ..../..../..... ημέρα ......... και ώρα .... : .....π.μ. Κάθε μέλος της επιτροπής θα πιστοποιηθεί
μέσω των προσωπικών του κωδικών και θα ξεκλειδώσει ο φάκελος που περιέχει τα συνημμένα αρχεία των δικαιολογητικών,
της Τεχνικής Προσφοράς καθώς επίσης και του πίνακα συμμόρφωσης.
Η επιτροπή θα εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την Τεχνική Προσφορά, θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της
συμμετοχής των διαγωνιζομένων και θα προχωρήσει στην βαθμολόγηση των προσφορών. Σε περίπτωση που υπάρχουν
αρχεία με διαβάθμιση εμπιστευτικού από διαγωνιζόμενο, η επιτροπή θα αποφασίσει, ανάλογα με το περιεχόμενο για την
διατήρηση ή μη της εμπιστευτικότητας του εγγράφου.
Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα εισάγει του κωδικούς πιστοποίησης της και θα προβεί στο
ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για όσους έγιναν τελικά αποδεκτοί. Εάν η διαδικασία εξέτασης της
Τεχνικής Προσφοράς δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών
Προσφορών. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή θα ελέγξει την εγκυρότητα της οικονομικής
προσφοράς των διαγωνιζομένων (δεν επιτρέπεται προσφορά μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας,
99.818,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%).
Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό και θα το αποστείλει, μέσω της πλατφόρμας του
διαγωνισμού, στους διαγωνιζομένους. (η πλατφόρμα του διαγωνισμού αυτόματα το αποστέλλει και στο email που έχει
δηλώσει ο διαγωνιζόμενος).
Οι διαγωνιζόμενοι μετά το άνοιγμα των αρχείων από την επιτροπή του διαγωνισμού έχουν πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία
όλων των διαγωνιζομένων εκτός εκείνων που είναι διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά.
Έπειτα ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

7. Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και παράδοση σε
κατάσταση άριστης και απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος των ποδηλάτων, όπως
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) της παρούσας Διακήρυξης, η οποία αποτελεί
και αναπόσπαστο τμήμα της.
8. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη τιμή σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ.
9. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για τρεις
(3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της.
Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα :
-έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση,
-κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
10. Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού: εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
11. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
γ) συνεταιρισμοί ή
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου
Κάθε διαγωνιζόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συμμετέχον σε Ένωση / Κοινοπραξία ή
Συνεταιρισμό
υποψηφίων) μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό μόνο με μία και μοναδική προσφορά.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια δημοτικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

99.818,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης”

(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 'Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ¨ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ¨
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Αειφόρος Ανάπτυξη &
Ποιότητα Ζωής στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου
ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΡΕΙΣ (3)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τέσσερις μήνες (4)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Άρθρο 1° - Αναθέτουσα Αρχή
Η Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει τον διαγωνισμό της ως άνω προμήθειας είναι ο Δήμος ΣύρουΕρμούπολης.
Διεύθυνση : Ερμούπολη, Σύρος, 84100
Τηλέφωνο - Fax: 2281362512
Πληροφορίες-αρμόδιοι υπάλληλοι: Μάρκος Μαραγκός
ηλεκτρονική διεύθυνση : m.maragos@syros-ermoupolis.gr

Άρθρο 2° - Αντικείμενο του Διαγωνισμού
2.1 Το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνει στο σύνολο την προμήθεια των παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ Π1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
α/α ΕΙΔΟΣ

1.

Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης

Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί από το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, και θα είναι καινούργιος
και αμεταχείριστος.
2.1 Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας που
αναφέρεται ανωτέρω.
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Άρθρο 3° - Προϋπολογισμός της Προμήθειας
Ο παρακάτω αναφερόμενος προϋπολογισμός είναι η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως
πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας των ειδών του ΠΙΝΑΚΑ Π1. Η
δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της προσφοράς που μπορεί να υποβάλλουν οι υποψήφιοι.
Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη απορρίπτονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
Α/
Α
1

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την
ενθάρρυνση της δράσης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(χωρίς ΦΠΑ) €
86.050,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η ΤΙΜΗ

ΦΠΑ (€)

(με ΦΠΑ) €
13.768,00 €

x.
99.818,00 €

Άρθρο 4° - Ορισμοί

Αναθέτουσα Αρχή: Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ΣύρουΕρμούπολης

Προϊσταμένη Αρχή: Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Διεύθυνση Τεχνικών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου ΣύρουΕρμούπολης

Έργο: Η προμήθεια που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας
Διαγωνιζόμενος ή Υποψήφιος: ο ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει ηλεκτρονικό φάκελο
συμμετοχής, δηλαδή είτε η μεμονωμένη επιχείρηση (φυσικό η νομικό πρόσωπο), είτε η ένωση ή
κοινοπραξία (φυσικών ή νομικών προσώπων) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχει δικαίωμα
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Διακήρυξη ή Τεύχη Διαγωνισμού : το παρόν έγγραφο με τα Παραρτήματά του που εκδίδεται από την
Αναθέτουσα Αρχή για τους ενδιαφερόμενους / υποψηφίους διαγωνιζόμενους και περιέχει την
περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός.
Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ): Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση, τον έλεγχο των
δικαιολογητικών και αξιολόγηση / βαθμολόγηση των προσφορών συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται με τη διαδικασία του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και η
οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι:
ΑΡΘΡΟ 16. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ως ορίζεται στην οικεία Διακήρυξη
ΑΡΘΡΟ 17. Η γνωμοδότηση επί της ουσιαστικής αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικών,
στοιχείων και τεχνικού μέρους αυτών), η ηλεκτρονική αποσφράγιση και γνωμοδότηση επί
ουσιαστικής αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, της ανάδειξης μειοδοτών, της διεξαγωγής
τυχόν διαπραγμάτευσης και της κατακύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού της Διακήρυξης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα
που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, ως και κατά
την εκτέλεση της σύμβασης.
Επιπλέον έργο της Επιτροπής Διαγωνισμού είναι η εξέταση και γνωμοδότηση επί τυχόν ενστάσεων
που υποβάλλονται στο οικείο διαγωνισμό, για τους λόγους και τις διαδικασίες που προβλέπεται:
α) από το άρθρο 15 της Υπ. Απ. 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων της διοίκησης με τη διαδικασία του άρθρου 26
του Ν. 4024/2011, έχει την ευθύνη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας και
την παραλαβή της και η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων.
Φορέας Υλοποίησης: Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης
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Ανάδοχος ή Προμηθευτής: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και
θα εκτελέσει την προμήθεια.
Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του
Αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας
Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την
προκηρυσσόμενη προμήθεια, δηλαδή μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου που θα
επιλεγεί.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση της προμήθειας.
Συμβατική Τιμή: Η συνολική τιμή που θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Εκπρόσωπος: Το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλει την ηλεκτρονική προσφορά.
CPV : (Common Procurement Vocabulary) (Κοινό Λεξιλόγιο Προμηθειών). Ενιαίο σύστημα
ταξινόμησης των δημοσίων συμβάσεων ή κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις που θεσπίστηκε
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Νοεμβρίου 2002 και αναθεωρήθηκε/εξορθολογήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της
Επιτροπής της 28ης

Άρθρο 5° - Δημοσίευση της Διακήρυξης
5.1 Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται αναλυτικά στην ελληνική γλώσσα. Αυθεντικό
θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στη γλώσσα αυτή (άρθρο 30 παρ. 4 του Π.Δ. 60/07).
5.2 Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο, σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες
οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και σε μία (3) τοπικές εφημερίδες.
Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.
Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης, ενώ ολόκληρη η Διακήρυξη θα αποσταλεί στα επιμελητήρια, και τους συνδέσμους, για
ενημέρωση.
5.3Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο που
ανακηρύσσεται Ανάδοχος.
5.4 Σύμφωνα με τα παραπάνω, η περίληψη της Διακήρυξης του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε:
 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)
στις ..../..../......,
 στον Ελληνικό τύπο σε:
- δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (.......και .......), στις ..../..../......
(τελευταία δημοσίευση)
- τρεις τοπικές εφημερίδες (Νομού)
 (………….) στις ..../..../......


(………….) στις ..../..../......



(………….) στις ..../..../......

Η περίληψη της Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στους νόμους 3861/2010 (Πρόγραμμα «Διαύγεια»)
και 4013/2011 (Κεντρικό ηλεκτρονικό Mητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο,
στον ιστότοπο http://diavgeia.gov.gr στις ..../..../...... και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: …………... και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στις ..../..../...... και έλαβε Μοναδικό Κωδικό ΑΔΑΜ …………...

Άρθρο 6° - Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού και παροχή
διευκρινίσεων
6.1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη του Διαγωνισμού Ηλεκτρονικά μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

6.2 Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις
για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης από το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης πέντε (5) ημέρες πριν την
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα μέχρι και τις ../…./….. και ώρα
……...
Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται μετά την ως άνω προθεσμία είναι
εκπρόθεσμα και δεν εξετάζονται.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να κατατίθενται Ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Καμία διευκρίνιση δεν θα δίνεται και δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εκτός του συστήματος της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7° - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας
διαγωνισμού
7.1 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορές μόνο για
το σύνολο του δημοπρατούμενου εξοπλισμού.
7.2 Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις
προσφορές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά και μόνο μέσω της

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κατάθεσης της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτός και η προσφορά απορρίπτεται.

7.3 Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της σωστής και έγκαιρης κατάθεσης της ηλεκτρονικής
προσφοράς τους.
7.4 Προσφορές μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται αποδεκτές (η
ηλεκτρονική πλατφόρμα του διαγωνισμού κλειδώνει και δεν μπορεί να δεχτεί άλλες προσφορές).
7.5 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την …………………….. ημέρα …………….. και ώρα .......... στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

7.6 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο με αυτόν της διεξαγωγής
του
διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.

Άρθρο 8° - Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό
8.1 Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς)
ιδιωτικού δικαίου ή β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά ή γ)
συνεταιρισμοί ή δ) κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση Έργου
ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων,
μηχανημάτων που αφορούν τα είδη του διαγωνισμού στα οποία συμμετέχουν καθώς και με την
παροχή σχετικών υπηρεσιών,
iv. διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμήθειες του παρόντος
διαγωνισμού,
v. πληρούν τους όρους σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής
8.2 Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των ως άνω κρατών αυτών και να είναι
εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του
εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με
την νομοθεσία.
8.3 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις / κοινοπραξίες προσώπων, οι οποίες
υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών τους
(εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις
των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της
ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση /κοινοπραξία.
 Οι διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο
Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά
όργανα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο
τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
 Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από
την Α.Α. προς τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης. Ο υπεύθυνος
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επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του
προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία.
 Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της
Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες
σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
 Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε
ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ' όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή
εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση/κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη
νομική μορφή και η ένωση/κοινοπραξία, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
 Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που
συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία.
 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του Έργου. Σε
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της Σύμβασης.
 Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος
της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης /
κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω
αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της
Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο
συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής.
8.4 Κανείς υποψήφιος, ή κανείς συμμετέχων σε Ένωση / Κοινοπραξία υποψηφίων ή Συνεταιρισμό,
δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Όλες οι προσφορές στις οποίες συμμετέχει
(είτε αυτοτελώς ως υποψήφιος είτε ως μέλος μιας υποψήφιας ένωσης προσώπων) ο ίδιος συμμετέχων
(π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το
διαγωνισμό.
Σε περιπτώσεις εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, οι θυγατρικές τους δεν δικαιούνται να
συμμετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα διαγωνιζόμενα σχήματα, στη σύνθεση των
οποίων συμμετέχουν είτε η μητρική είτε η θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν
σε παραπάνω από ένα σχήματα θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.
8.5 Οι Ενώσεις υποχρεούνται να αναφέρουν κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς το ακριβές
ποσό του προϋπολογισμού, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης και να αποδεικνύουν τη
μεταξύ τους συμφωνία με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών της παραγράφου 10.1 του
Άρθρου 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

Άρθρο 9° - Αποκλεισμός συμμετοχής στο διαγωνισμό
δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' της Διακήρυξης
2. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10.1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας Διακήρυξης
3. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν στην Ηλεκτρονική Προσφορά τους όλα τα ζητούμενα με
την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και έγγραφα.
4. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα των ηλεκτρονικών
προσφορών στα ελληνικά ή επισήμως μεταφρασμένα στα ελληνικά.
5. Οι υποψήφιοι που έχουν απολέσει το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με
απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γιατί δεν
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Στον διαγωνισμό
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6. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω
κυρώσεις.
7. Οι ενώσεις προσώπων σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού
της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
8. Τα νομικά πρόσωπα, ο εκπρόσωπος των οποίων δεν έχει προσκομίσει κατά την υποβολή της
προσφοράς το κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης.
9. Οι ενώσεις /κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν αποφάσεις
των οργάνων διοίκησης των οικονομικών φορέων που τις αποτελούν περί έγκρισης συμμετοχής
στο διαγωνισμό για το συγκεκριμένο έργο.
10.Οι ενώσεις /κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δεν προσκομίζουν συμφωνητικό
μεταξύ των μελών τους, το οποίο θα αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Άρθρο 10° - Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής - Ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής
10.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχής
10.1.1 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) οφείλουν να
καταθέσουν υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική προσφορά τους, ως συνημμένα αρχεία, τα παρακάτω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής,
10.1.2 Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο
αντίγραφο και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
10.1.3 Τα φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,
απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή
τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από
τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.
10.1.4 Στον ηλεκτρονικό φάκελο των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν συνημμένα ως αρχείο τον πίνακα
απαιτήσεων (γίνεται εκτύπωση του, μέσω του συστήματος και υποβάλλεται ως συνημμένο αρχείο).
10.1.5 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για τον οποίο υποβάλλουν προσφορά, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.
10.1.6 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τους Έλληνες πολίτες, για τους αλλοδαπούς πολίτες και
τα Νομικά πρόσωπα (πλην της φορολογικής ενημερότητας)
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και το Υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας.

ΝΑΙ

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει
να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου
και το ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να
προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημέρα υποβολής
της Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει
εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

ΝΑΙ

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ψηφιακά
υπογεγραμμένη, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό.

ΝΑΙ

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής
ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην
Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου,
από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης έκδοσης μετά την ημερομηνία
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.

ΝΑΙ

8. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

ΝΑΙ

9.

της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, Ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα
δηλώνει ότι:
3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της
Υπεύθυνη δήλωση

ΝΑΙ

παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
4. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης που την
απαρτίζουν.
5. Έχει λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να
παραδώσει το υπό προμήθεια είδος / είδη στον τόπο που
ορίζεται στη διακήρυξη.
6. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ιδίως της αναβολής ή
ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού ή
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή.

8.

Δεν έχει επιβληθεί στον προσφέροντα η ποινή του
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

9. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου.
10. Δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της
επιχείρησης.
11. Δηλώνει ότι συμμετέχει μόνο μία φορά στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού.

10.

Αντίγραφο πιστοποιητικού

διασφάλισης ποιότητας EN

ΝΑΙ
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(μεταφρασμένο στα ελληνικά και
επικυρωμένο) ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού
του προμηθευτή. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής
δεν είναι ο κατασκευαστής του τελικού προϊόντος,
απαιτείται το πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008 ή
άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού και του
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος.
Πιστοποιητικά σήμανσης CE δήλωσης
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της ΕΕ.
ISO 9001:2008

11.

της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία
θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος
διαγωνισμού και θα δηλώνονται τα παρακάτω:
Υπεύθυνη δήλωση

ΝΑΙ

 η συμμόρφωση ή η σχετική απόκλιση των προσφερόμενων
ειδών με /από τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με το
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ το
οποίο συμπληρώνει.

 η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται,
κατά την έννοια του άρθρου 18 του ΠΔ 118/2007

 ο χρόνος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών
 ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

10.1.7 Δικαιολογητικά συμμετοχής των Συνεταιρισμών
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' και το Υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας.

ΝΑΙ

3

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και
υπεύθυνες δηλώσεις (που αναφέρονται για τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, του άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον Πρόεδρο
του ΔΣ του Συνεταιρισμού.

ΝΑΙ

4

Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Συνεταιρισμού από την
οποία να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του στον
διαγωνισμό.

ΝΑΙ

5. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986,
ψηφιακά υπογεγραμμένη και θα δηλώνει ότι ο Συνεταιρισμός
λειτουργεί νόμιμα.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

10.1.8 Δικαιολογητικά συμμετοχής για τις Ενώσεις / Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και το Υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤ της παρούσας. Επί πλέον η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
Ένωσης.

ΝΑΙ

3. Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλει
κοινή προσφορά πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου 10, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης) ανάλογα με την
περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό /
αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

ΝΑΙ

4. Δήλωση ή Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας
προμηθευτών, ψηφιακά υπογεγραμμένη των δηλούντων, στην οποία:

ΝΑΙ

να συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία
να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια η
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας προμηθευτών,
να αναγράφεται και να οριοθετείται με τη μέγιστη
δυνατή σαφήνεια το μέρος του έργου (φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο) που αναλαμβάνει κάθε
μέλος της Ένωσης επί του συνόλου της προσφοράς,
να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το
συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της
Ένωσης / Κοινοπραξίας,
να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις
ολόκληρο την ευθύνη για την εκπλήρωση του
έργου,
 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος (και το πρόσωπο που
ενδεχομένως τον αναπληρώνει) της Ένωσης / Κοινοπραξίας
και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και
την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.

5.

Υπεύθυνη δήλωση

της παρ.4 του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία ο
υποψήφιος θα δηλώνει ότι:
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον
χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης
αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

ΝΑΙ

6.

Πράξη

του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης /
Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση
του για τη συμμετοχή του μέλους:

ΝΑΙ

 στην Ένωση και
 στο Διαγωνισμό

10.1.9 Σε

περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να
κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.
Επίσης πρέπει να υποβληθούν στον φάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και τα παρακάτω:
1) Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του
προσφέροντος με το οποίο:
 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η
συμμετοχή εκάστης της εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες,
μέλη της Ένωσης.
 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει ψηφιακά όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να υπογράψει
οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.
2) Για τα νομικά πρόσωπα: Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει: ο διορισμός των
διοικούντων το νομικό πρόσωπο, τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών καθώς και τα πρόσωπα τα
οποία έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο
και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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10.1.10 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής αλλοδαπών φυσικών ή
νομικών προσώπων

1) Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται κάποια από τα
παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις
του παρόντος άρθρου ή δεν τηρούνται στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή τα αντίστοιχα
βιβλία για την έκδοση των πιστοποιητικών αυτών, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού ενώπιον Συμβολαιογράφου ή
Ειρηνοδίκη (η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») ή, σε περίπτωση που στην χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον δηλούντα, που γίνονται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας στην οποία
είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις κατηγορίες των
υποψηφίων.
2) Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση η οποία επισυνάπτεται στην αντίστοιχη
βεβαίωση οποιασδήποτε αρχής αλλοδαπής χώρας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου,
ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει αναλυτικά τα πιστοποιητικά τα οποία δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στη χώρα του και θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό του οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη βεβαίωση θα καλύπτει επίσης την
περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα και τη σαφήνεια των επιμέρους
δικαιολογητικών. Η ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται σε συνημμένο αρχείο στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της ηλεκτρονικής προσφοράς.
3) Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από
υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, νοείται για τους ημεδαπούς υπεύθυνη
δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του
νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Για τους
αλλοδαπούς νοείται κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη
μετάφραση του στα ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη
χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο
οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
4) Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών και
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, γίνονται δεκτά εφόσον είναι νόμιμα
επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής είτε με την επίθεση της σφραγίδας
"Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν.
1497/1984), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ'
εξαίρεση, τα εργοστασιακά τεχνικά εγχειρίδια μπορεί να είναι στην ελληνική ή στην αγγλική
γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει
από τους προσφέροντες την μετάφραση οποιουδήποτε στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή
εκτίμηση της προσφοράς.
Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα οποιουδήποτε κειμένου
συμμετέχοντος ή και αναδόχου στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες
διερμηνείας από και προς την Ελληνική γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία τους με την
Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα. ή τον ανάδοχο.
5) Σε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που προέρχονται από την αλλοδαπή θα επισυνάπτονται
αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα.
6) Με ποινή αποκλεισμού όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένες.
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10.1.11 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία
Αν η εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από Ένωση οικονομικών φορέων ισχύουν για την εκτέλεση του
Έργου οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις:
1) Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών
της Ένωσης.
2) Τα μέλη της Ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνονται απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή
αλληλεγγύως αδιαιρέτως και εις ολόκληρο, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή
από τον νόμο.
3) Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το
Έργο, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.
4) Με την υποβολή της προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη
αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
5) Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε οι συμβατικοί όροι εκπληρώνονται
από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως
έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους.
10.1.12 Εάν η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς βάσει των άρθρων 18, 34 ή/και 39 του ΠΔ
118/2007 επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της
προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
10.1.13 Όλοι οι όροι του παρόντος άρθρου θεωρούνται ουσιώδεις. Η παράλειψη υποβολής του
φακέλου όπως απαιτείται και η ψευδής δήλωση ή παροχή ψευδών πληροφοριών συνεπάγεται τον
αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου από τη δημοπρασία
10.2 Πρόσθετα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, πέρα από τα κύρια δικαιολογητικά που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες του
Άρθρου 10.1 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης, συνυποβάλλονται τα παρακάτω
πρόσθετα δικαιολογητικά για να τεκμηριώσουν ότι ο υποψήφιος καλύπτει της ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής (συνυποβάλλονται «Στοιχεία ικανοποίησης των ελαχίστων κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής»).
10.2.1 Δικαιολογητικά πιστοποίησης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας
Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:
10.2.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής / επαγγελματικής ικανότητας

Για την απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων οι προσφέροντες συνυποβάλλουν
στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τα παρακάτω:
10.2.2.1 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων
Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση
προμηθειών με την υποβολή στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ενός καταλόγου (ΠΙΝΑΚΑΣ Π3)
στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις αντίστοιχων με την παρούσα Διακήρυξη ειδών,
αναφέροντας για κάθε παράδοση τον παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα,
τη συμμετοχή του στην προμήθεια (σε περίπτωση Ένωσης / κοινοπραξίας) κ.α.
10.2.2.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί κατά την υποβολή της προσφοράς να υποβάλλει στο φάκελο
των δικαιολογητικών συμμετοχής εκτός των ανωτέρω στοιχείων και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με, το
οποίο τεκμηριώνει την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για τη
συγκεκριμένη προμήθεια.
10.3 Ελλείψεις Δικαιολογητικών - Διευκρινίσεις
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου 10 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α εκ
μέρους των συμμετεχόντων που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό
τους από το διαγωνισμό.
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από
την Επιτροπή Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας.

Αρθρο 11° - Γλώσσα σύνταξης των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης, καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά δημόσιων αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια
έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται δεκτά, εφόσον είναι νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας αυτής
είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/84), ώστε να
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Τα πρωτότυπα αυτά θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα είτε από τη μεταφραστική
υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Επιτρέπεται η υποβολή prospectus τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 12° - Τρόπος σύνταξης προσφορών
12.1 Η προσφορά κατατίθεται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
12.2 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.) ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
ΑΡΘΡΟ 18.
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούμενοι ως εξής:

vi.

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.

vii. Οι

18.1.

18.2.

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 identification 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:
Α. Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
Β. Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική όπως αυτά προσδιορίζονται
στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο
Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο
κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία θα 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 του
Συστήματος.
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.

12.3 Ο Προμηθευτής θα συμπληρώσει τον πίνακα απαιτήσεων του Ηλεκτρονικού Φακέλου
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και θα αναγράψει στις παραπομπές
το ηλεκτρονικό αρχείο που έχει επισυνάψει και αφορά την συγκεκριμένη απαίτηση.
12.4 Απαιτήσεις που δεν αναφέρουν τις παραπομπές ή δεν υπάρχουν παραπομπές θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
12.5 Η Οικονομική Προσφορά συμπληρώνετε στο σύστημα και αφού εκτυπωθεί υποβάλλεται ως
συνημμένο αρχείο επιλέγοντας στην κατηγορία την επιλογή “Οικονομική Προσφορά” .
12.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, των λοιπών τευχών του παρόντος διαγωνισμού και των σχετικών με αυτά διατάξεων,
εκτός των σημείων εκείνων που δεν αποδέχονται, τα οποία θα αναφέρουν σε σχετικό πίνακα
συμμόρφωσης στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, προκειμένου να αξιολογηθούν.
12.7 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιον
τους, είτε ύστερα από έγγραφο του Δήμου. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
12.8 Περιεχόμενα φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
12.8.1 Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα στο τεύχος Τεχνικών
Προδιαγραφών τεχνικά στοιχεία, χαρακτηριστικά σχέδια και λοιπές πληροφορίες σε τρόπο που να
καθιστά σαφή όλα τα στοιχεία του προσφερόμενου αντικειμένου.
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Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται με τον τρόπο που απαιτείται στο άρθρο 12 του παρόντος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης. Όλα τα τεχνικά στοιχεία θα είναι στην Ελληνική Γλώσσα ή σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην
Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή prospectus τεχνικών στοιχείων της προσφοράς στην
αγγλική γλώσσα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση των τεχνικών
χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού και στον τρόπο υλοποίησης της προμήθειας.
Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον
φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.
12.8.2 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για
τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό
προσωπικό ή για τις εγγυήσεις - καλύψεις χρονικές - λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά
κλπ θα πρέπει απαραίτητα:
- Να είναι πρωτότυπες (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου.
- Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νομίμου εκπροσώπου
(τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης.
- Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
12.8.3 Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται σε μορφή .PDF με τον
τρόπο που απαιτείται στο άρθρο 12 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ και θα περιλαμβάνει τα εξής:
1) Πίνακας περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.
2) Πλήρη και λεπτομερή «Τεχνική περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για κάθε προσφερόμενο είδος,
3) Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα prospectus,
τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού, του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και
εγχειρίδια χρήσεως, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, δικαιολογητικά και ό,τι άλλο
υλικό διαθέτει που τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η
αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
4) Έγγραφη δήλωση στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν την χώρα προέλευσης και
κατασκευής του εξοπλισμού που προσφέρουν, το εργοστάσιο που θα παραχθούν ως και τον τόπο
εγκατάστασής του. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής
προέλευσης.
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης,
πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του,
καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μια από
αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που
δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την
κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς
του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, μερικά ή ολικά σε δικό
τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχειών της ανωτέρω παραγράφου που πρέπει να δηλώνονται στην
προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ` αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του
εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθεί ο εξοπλισμός με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται
την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει
την υπεύθυνη δήλωση.
5) Τα ακόλουθα πιστοποιητικά (μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και νόμιμα επικυρωμένα):
Πιστοποιητικό EN ISO 9001 : 2008 του κατασκευαστή κάθε είδους (αν ο κατασκευαστής δεν είναι ίδιος με
τον προσφέροντα).

Τα πιστοποιητικά σήματος CE (δήλωση συμμόρφωσης CE), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις της Ε.Ε για κάθε είδος (σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και
κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008
της 09/02008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά
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την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.339/93 του
Συμβουλίου» όπως ισχύει σήμερα) - μεταφρασμένα στα ελληνικά και νομίμως επικυρωμένα.
Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής (άρ. 9 Π.Δ. 118/07).
6) Πλήρη εγχειρίδια, με σαφείς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης και λειτουργίας (Operation Manuals) των
προσφερόμενων ειδών, από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο, στα ελληνικά (κατά προτίμηση) ή / και
στα αγγλικά, που μπορούν να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (CD) ή έντυπη μορφή.
Επίσης κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά την
παράδοση των ειδών τα ως άνω βιβλία - οδηγοί να διατεθούν στην ελληνική γλώσσα.
7) Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (με επίσημη μετάφραση - επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό
κατασκευαστή) για την δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων καθώς και
των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση κάθε είδους για
τουλάχιστον δέκα έτη (10) από την οριστική παραλαβή του, ακόμα και στις περιπτώσεις : α)
διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β) διακοπής της λειτουργίας του
προμηθευτή. Στην βεβαίωση, η οποία πρέπει να είναι πρωτότυπη και έγγραφη, θα περιλαμβάνεται η
δήλωση δέσμευσης του μητρικού κατασκευαστικού οίκου για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών και
αναλώσιμων καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών στην Αναθέτουσα Αρχή ακόμα και σε
περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος αυτού του οίκου στην
Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.
Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών
οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις
περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων .
Η έγγραφη βεβαίωση κρίνεται ουσιώδης απαίτηση της Διακήρυξης για την ομαλή και απρόσκοπτη
μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού.
Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν δέσμευση εξασφάλισης και
διάθεσης ανταλλακτικών, αναλώσιμων καθώς και αντίστοιχων κατάλληλων υλικών μεγαλύτερη των δέκα
(10) ετών από την οριστική παραλαβή και αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών.
Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών μικρότερη των δέκα
(10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υλικών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8) Λίστα με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και υλικά για την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του
προσφερόμενου εξοπλισμού.
9) Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των
υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης
που ορίζεται σε :





Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει αστοχία υλικών για τον σκελετό και για τα
ανταλλακτικά.
Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει την αντισκωριακή προστασία του σκελετού των
ποδηλάτων.
Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει τα ηλεκτρονικά μέρη των σταθμών μίσθωσης.
Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει τις θέσεις κλειδώματος των ποδηλάτων και όλες τις
μεταλλικές κατασκευές.

Η εγγύηση θα καλύπτει την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και τη δωρεάν αποκατάσταση
βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση του εξοπλισμού.
Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των ανωτέρω, η σχετική
επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού μητρικού οίκου και οπωσδήποτε
με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του.
Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη των ανωτέρω ορίων
από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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για τον χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης (όπου απαιτείται) του εξοπλισμού, που
ανέρχεται, σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 24 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, σε
τέσσερις μήνες (4) από την υπογραφή της σύμβασης.
Είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν μικρότερο χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης - σ'
αυτήν την περίπτωση η προσφορά θα λάβει υψηλότερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση.
11) Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι ο εξοπλισμός / τα συστήματα είναι καινούργια και
αμεταχείριστα, πρόσφατης τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους.
12) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του
διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά
και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.
10) Υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο 13° - Περιεχόμενα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει το αρχείο που κατατίθεται με τη μορφή
συνημμένου αρχείου στην πλατφόρμα του διαγωνισμού:
Η συμπλήρωση της Οικονομικής Προσφοράς γίνεται μέσω της πλατφόρμας διεξαγωγής του Διεθνούς
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Ο Προμηθευτής, μέσω των εκτυπώσεων, δημιουργεί
ηλεκτρονικό αρχείο της Οικονομικής Προσφοράς την οποία υποβάλλει ως συνημμένο αρχείο στην
προσφορά του επιλέγοντας κατηγορία “Οικονομική Προσφορά”.
Οικονομική Προσφορά που θα υποβληθεί ως συνημμένο αρχείο και επιλεγεί άλλη κατηγορία εκτός
της “Οικονομική Προσφορά” θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13.2 Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του δημοπρατούμενου εξοπλισμού, όπως αναφέρονται
στον πίνακα Π1 άρθρο 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Διακήρυξης, αλλά και στους ΠΙΝΑΚΕΣ Π5 και Π6
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ της Διακήρυξης.
13.3 Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και δίνονται ανά μονάδα
προσφερόμενου είδους. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών, ελεύθερων στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη, πλήρως εγκατεστημένων και συνδεδεμένων με
κάθε δίκτυο, όπου απαιτείται, σε κατάσταση άριστης λειτουργίας και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους
του Άρθρου 14 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας Διακήρυξης
Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή με κρατήσεις και χωρίς ΦΠΑ.
13.1

Διαφορετικό έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εκτός του συστήματος θα απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

13.4 Προσφορά που δίνει τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ για συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού η οποία είναι
μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή του είδους του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ (που
αναφέρεται στον «ΠΙΝΑΚΑ Π2 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ» στο άρθρο 3 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α), απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει
αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
13.3.5 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων στην Οικονομική του Προσφορά τιμών,
ο δε υποψήφιος υποχρεούται να τα παρέχει. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού της
Αναθέτουσας Αρχής δύναται να θεωρήσει ότι οι παραπάνω πίνακες του παρόντος Άρθρου δεν
συντάχθηκαν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ότι η προσφορά είναι αόριστη και
ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την απορρίψει στο σύνολο της. Η ευθύνη για την ακρίβεια των
αναφερομένων τιμών και την τεκμηρίωσή τους βαρύνει αποκλειστικά τον Υποψήφιο προμηθευτή.
13.3.6 Λοιποί όροι της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

◦
◦

◦

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών ή παρακράτηση κυριότητας απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρους ως προς τον
τρόπο πληρωμής του διαγωνιζόμενου από την Αναθέτουσα Αρχή.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για
ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα του εκάστοτε είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με
απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

13.3.7 Κατά τα λοιπά οι τιμές προσφοράς πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους που προβλέπονται
στο Άρθρο 14 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και της παρούσας Διακήρυξης
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Άρθρο 14° - Τιμές προσφορών - Νόμισμα
Όλες οι οικονομικές προφορές υποβάλλονται σε ΕΥΡΩ, συμπληρώνεται η «τιμή μονάδας» κάθε
είδους, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες του Προμηθευτή που αφορούν για κάθε είδος τα εξής:
i.
Προμήθεια, μεταφορά από τη μονάδα παραγωγής / κατασκευής ως το σημείο παράδοσης του
εξοπλισμού, ανταλλακτικών - παρελκόμενων (όπου απαιτούνται) που περιλαμβάνει το εκάστοτε
είδος, εκτελωνισμένου - ελεύθερου κάθε δασμού, φόρου ή τέλους.
ii.
Διαμόρφωση χώρου και των παροχών (όπου απαιτείται), εγκατάστασή και σύνδεση του κάθε
είδους,
iii.
Έλεγχος δοκιμής και θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού είδος.
iv.
Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και λοιπά χρηματοοικονομικά κόστη
v.
Όλες τις υπέρ τρίτων εισφορές, κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ.
vi.
Επίδειξη χειρισμού και εκπαίδευση προσωπικού στους τόπους εγκατάστασης των ειδών,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της Διακήρυξης.
vii.
Παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και
προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή προληπτικών ελέγχων (όπου απαιτούνται) για την περίοδο
καλής λειτουργίας.
Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι κρατήσεις αλλά και όλες οι
αναφερόμενες στο άρθρο 14.1 επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
14.2 Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσις τους για την παράταση αυτής, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
14.3 Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν
από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις (σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 53 του ΠΔ 60/2007) σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου
κατασκευής των προϊόντων, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
που διαθέτει ο προσφέρων για την παραγωγή των προϊόντων, την τήρηση των διατάξεων περί
προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο παραγωγής και την
ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, τις οποίες επαληθεύει πριν την
απόρριψη της προσφοράς.
14.1

Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η
προσφορά θα απορρίπτεται.

Άρθρο 15° - Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού,
χωρίς καμιά αλλαγή, για τρείς (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό
διάστημα.

Άρθρο 16° - Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
16.1 Όταν η οριζόμενη στο Άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος ημερομηνία και ώρα, παρέλεθει,
κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και κλειδώνει η πλατφόρμα του διαγωνισμού. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση προσφορών μετά την
ώρα λήξης του διαγωνισμού.
16.2 Προσφορές που υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο εκτός της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ, δεν αποσφραγίζεται,
αλλά παραδίδεται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης της προσφοράς και μέχρι την ____/____/2015 ημέρα _______ να
καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης όλα τα Δικαιολογητικά και Τεχνικά στοιχεία του Διαγωνισμού εκτός των υπεύθυνων
δηλώσεων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά ο προμηθευτής και διαθέτουν ψηφιακές υπογραφές. (υπεύθυνες δηλώσεις του προμηθευτή που έχουν
κατατεθεί ηλεκτρονικά στο διαγωνισμό και δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες απορρίπτονται ως απαράδεκτες). Η κατάθεση θα γίνει με αίτηση στην
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οποία θα αναγράφουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία που καταθέτουν. Οποιοδήποτε έγγραφο ή δικαιολογητικό κατατεθεί στο πρωτόκολλο και δεν
συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα αρχεία του Διαγωνισμού, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτο.

16.2 Η επιτροπή θα συνεδριάσει την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος. Κάθε μέλος της επιτροπής θα πιστοποιηθεί
μέσω των προσωπικών του κωδικών και θα ξεκλειδώσει ο φάκελος που περιέχει τα συνημμένα αρχεία των δικαιολογητικών, της Τεχνικής Προσφοράς
καθώς επίσης και του πίνακα συμμόρφωσης.
Η επιτροπή θα εξετάσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, την Τεχνική Προσφορά, θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της
συμμετοχής των διαγωνιζομένων και θα προχωρήσει στην βαθμολόγηση των προσφορών. Σε περίπτωση που υπάρχουν
αρχεία με διαβάθμιση εμπιστευτικού από διαγωνιζόμενο, η επιτροπή θα αποφασίσει, ανάλογα με το περιεχόμενο για την
διατήρηση ή μη της εμπιστευτικότητας του εγγράφου.
Η επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, θα εισάγει του κωδικούς πιστοποίησης της και θα προβεί στο
ηλεκτρονικό άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για όσους έγιναν τελικά αποδεκτοί. Εάν η διαδικασία εξέτασης της
Τεχνικής Προσφοράς δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των Οικονομικών
Προσφορών. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή θα ελέγξει την εγκυρότητα της οικονομικής
προσφοράς των διαγωνιζομένων (δεν επιτρέπεται προσφορά μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας).
Σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό και θα το αναρτήσει στην πλατφόρμα του διαγωνισμού
στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. του ΕΣΗΔΗΣ, ώστε να λάβουν γνώση οι διαγωνιζόμενοι.
Οι διαγωνιζόμενοι μετά το άνοιγμα των αρχείων από την επιτροπή του διαγωνισμού έχουν πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία
όλων των διαγωνιζομένων εκτός εκείνων που είναι διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά.
Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν την διαγωνιστική διαδικασία θα αναρτώνται ηλεκτρονικά και μόνο στη Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Έπειτα ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

16.3 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης και πραγματοποιείται στα εξής δύο στάδια:
Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής
Προσφοράς –έλεγχος δικαιολογητικών – Αξιολόγηση- βαθμολόγηση τεχνικών προδιαγραφών
Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση ηλεκτρονικού φακέλου Οικονομικής προσφοράς– απόφαση
κατακύρωσης.
Η συνολική διαδικασία έχει αναλυτικά ως εξής:
Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση ηλεκτρονικού φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της
Τεχνικής Προσφοράς -έλεγχος δικαιολογητικών – Αξιολόγηση- βαθμολόγηση τεχνικών
προδιαγραφών
Α.1 Η Επιτροπή Διαγωνισμού (στο εξής «η Επιτροπή») προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
Διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά, οι προσφέροντες λαμβάνουν αμέσως γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό και έχουν πρόσβαση σε όλους τους φακέλους των
συμμετεχόντων. Οι προσφορές καταχωρούνται κατά σειρά στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Α.2 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών τα οποία έχουν
χαρακτηριστεί εμπιστευτικού χαρακτήρα, η Επιτροπή του διαγωνισμού θα αποφασίσει για το νόμιμο
της εμπιστευτικότητας και μπορεί να αλλάξει την κατάσταση εμπιστευτικότητας του συνημμένου
αρχείου. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά
στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
μόνον την προστασία του απορρήτου, που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
ενδιαφερομένου.
Α.6 Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο
των άλλων προσφορών μέσω της Διαδικτυακής πύλης του διαγωνισμού www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίαση τις τεχνικές
προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές (βάσει των δικαιολογητικών συμμετοχής) και, λαμβάνοντας
υπ’ όψη τις τεχνικές προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Α.7 Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της βαθμολόγησης των Τεχνικών
προσφορών προβαίνει στην σύνταξη του πρακτικού σχετικά με την αποδοχή ή αιτιολογημένα τον
αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή
στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας
Διακήρυξης.
Το πρακτικό αναρτάται στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Όπου όλοι οι συμμετέχοντες
λαμβάνουν γνώση.
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Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Β.1 Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο
των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
Β.2 Μετά το πέρας της αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Παραρτήματος Α, η αρμόδια
Επιτροπή συντάσσει σχετικό πίνακα κατάταξης .Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανοιγμένη τιμή σύγκρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του
Παραρτήματος Α.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που
υπέβαλαν τις αντίστοιχες προσφορές.
Β.3 Στο τέλος της διαδικασίας η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο αναφέρεται η
προσφορά με την πιο συμφέρουσα τιμή. Το πρακτικό για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες που συνεχίζουν μέχρι αυτό το στάδιο, στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Όπου όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν γνώση
Μετά την ολοκλήρωση και της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Διαγωνισμού υποβάλει όλα τα
Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου της αξιολόγησης του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση, τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες όπου αναλύονται για
κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι απόρριψης καθώς και την εισήγησή για την ανάθεση της
προμήθειας εξοπλισμού στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της απόφασης έγκρισης.
Β.4 Η Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης αποφασίζει για την κατακύρωση και εκδίδει
την σχετική απόφαση (διοικητική πράξη) για την ανάθεση της προμήθειας.
16.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 17° - Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών, η οποία θα γίνει με βάση το κριτήριο της συμφερότερης
προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων του έργου, για την επιλογή του
καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
Α/Α

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

ΉΣ

ΒΑΡΎΤΗΤΑ
Σ

1.

Πληρότητα και καταλληλότητα μεθοδολογίας,
παρεχομένων υπηρεσιών και διασφάλισης της
λειτουργίας του Συστήματος

35%

2.

Λειτουργικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά
σταθμών

30%

3.

Λειτουργικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά
ποδηλάτων

15%

4.

Πληρότητα και καταλληλότητα μεθοδολογίας
υλοποίησης σε σχέση με το περιβάλλον του Φορέα
Λειτουργίας και τις ιδιαιτερότητες του έργου

5%

5.

Οργάνωση παραδοτέων, χρονοπρογραμματισμός
παρεχόμενων υπηρεσιών

5%

6.

Επάρκεια και καταλληλότητα της οργάνωσης της
ομάδας Έργου

5%

7.

Λειτουργικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά
υποστήριξης του συστήματος

5%
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ΣΥΝΟΛΟ

100%

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της παρούσας
διακήρυξης. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν
σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών γίνεται με βάση την παρακάτω διαδικασία:
Τα προαναφερόμενα στοιχεία κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ
«Τεχνικές Προδιαγραφές και Φύλλα Συμμόρφωσης» που συνοδεύει την παρούσα. Η ομάδα έχει
συντελεστή βαρύτητας το άθροισμα των οποίων ανέρχεται ποσοστιαία σε 100. Για κάθε προσφορά
βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία. Η βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται στους 100 βαθμούς
για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή
αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως
οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η
βαθμολογία κάθε στοιχείου σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου. Το άθροισμα
των στοιχείων είναι η γενική βαθμολογία (ΓΒ)
Η τιμή προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανηγμένη προσφορά.
όπου,
ΓΒ: η γενική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου
ΑΤ: ανηγμένη προσφορά
ΟΠ: συνολική οικονομική προσφορά
Η συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς και η γενική βαθμολογία προσδιορίζουν την ανηγμένη
προσφορά σύμφωνα με τον τύπο:
AT 


όπου:


Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή.

Άρθρο 18° - Απόρριψη προσφορών
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται προσφορά που:
 Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, ή είναι υπό αίρεση
 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας.
 Παρουσιάζει, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους
της παρούσας διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές
εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
 Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη και δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό.
 Διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των
υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των Ο.Τ.Α., που
ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη Συνολική Προσφερόμενη Τιμή, ή / και εμφανίζει οποιοδήποτε
στοιχείο της συνολικής προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην του εντύπου
της Οικονομικής Προσφοράς.
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 Η Οικονομική προσφορά είναι μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
 Θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών.
 Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος του προβλεπόμενου στην παρούσα διακήρυξη.
 Δεν φέρει την ψηφιακή υπογραφή του εκπροσώπου του προσφέροντα.

Άρθρο 19° Δικαίωμα ματαίωσης/ επανάληψης του διαγωνισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού διατηρεί το
δικαίωμα να αποφασίσει κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν:
1. τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους
δημοσίου συμφέροντος και έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις:
- παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
- που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
- που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
- που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια,
2. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης,
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται ή να επαναλάβει τον
διαγωνισμό ή να προχωρήσει σε άλλους τρόπους υλοποίησης της προμήθειας, όπως ορίζει ο νόμος. Η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:
(α) Όταν δεν χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή
περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) Όταν
συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 20° - Κατακύρωση διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης Τροποποίηση Σύμβασης
20.1 Κατακύρωση του διαγωνισμού
Κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η σχετική ανακοίνωση αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr
(Πρόγραμμα «Διαύγεια») και στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.
του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Δήμος θα ειδοποιήσει με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία τον Ανάδοχο προμηθευτή για την έγκριση του
αποτελέσματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 24 της Υ.Α. 11389/93 ΕΚΟΠΤΑ.
20.2 Υπογραφή Σύμβασης – Βασικά στοιχεία Σύμβασης
Α) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

20.2.1 Ο υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία,
θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη
Σύμβαση.
20.2.2 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν
παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν
καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 35
του ΕΚΠΟΤΑ) και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον επόμενο του Συγκριτικού Πίνακα κατάταξης και
ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία των Άρθρων 19 και 20 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
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Α. Ο έκπτωτος υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην
Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.
20.2.3 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη η Σύμβαση σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. Η
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της Σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με
την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την
κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.
Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται στην
διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της
προσφοράς του Προμηθευτή.
Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για
όσα σημεία δεν ρυθμίζονται με την Σύμβαση, ισχύουν οι γενικότερες διατάξεις περί προμηθειών των
ΟΤΑ.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
20.2.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλο ή εν
μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογράφει με
την Αναθέτουσα Αρχή, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης
σε οποιονδήποτε τρίτο.

Άρθρο 21° - Εγγυήσεις
21.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και
έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε
οποιοδήποτε κράτος από τα παραπάνω, εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε άλλο νόμισμα από το Ευρώ.
Οι εγγυήσεις θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα Υποδείγματα στο Παράρτημα ΣΤ της
παρούσας.
Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι αυτές εκδίδονται
υπέρ όλων των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
21.2 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Οι προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η Εγγύηση συμμετοχής, το
ύψος της οποίας καθορίζεται αριθμητικώς και ολογράφως σε Ευρώ, είναι ίσο με 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως ο χρόνος αυτός ορίζεται στην
παρούσα. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει
ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς
προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση 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.

Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περιπτώσεις Ενώσεων ή Κοινοπραξιών Προσώπων, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας θα ισούται με το ανωτέρω ποσό και θα
κατανέμεται στα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν.
Κάθε μια από τις εγγυήσεις συμμετοχής θα πρέπει να εκδοθεί επ΄ ονόματι όλων των μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας και να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
21.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση
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παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και σχετίζεται με την καλή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης (χρόνος παράδοσης, υλικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής κλπ.).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμβαση
τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της
ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την
αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

21.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τα υπό προμήθεια υλικά θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) της συμβατικής αξίας των προμηθευόμενων υλικών και θα ισχύει για πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή των υλικών, κατατίθεται
από τον προμηθευτή πριν από την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Η ανωτέρω εγγύηση αφορά :

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει αστοχία υλικών για τον σκελετό και για τα
ανταλλακτικά.

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 5 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει την αντισκωριακή προστασία του σκελετού των
ποδηλάτων.

Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης που καλύπτει τα ηλεκτρονικά μέρη των σταθμών μίσθωσης.
Η Εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά την έγκαιρη αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία
των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.

Άρθρο 22° - Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται
υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Άρθρο 23° - Προσφυγές – Ενστάσεις
23.1 Προσφυγές - Προσωρινή δικαστική προστασία
23.1.1 Προσφυγές υποβάλλονται στην Επιτροπή Προσφυγών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης
(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού) για τον διαγωνισμό, στη διεύθυνση: Δήμος
Σύρου-Ερμούπολης, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σύρου-Ερμούπολης,πλ.Ευρώπης, ΤΚ 84100,
σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
23.1.2 Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3886/2010 σε διαφορές που αφορούν
διεθνείς διαγωνισμούς δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών
κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών, ακολουθούνται οι διατάξεις του
άρθρου 15 της Υπ. Απ. 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
23.1.3 Κάθε ενδιαφερόμενος – συμμετέχων, που θεωρεί ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση
του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3886/2010. Πριν την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου,
ασκείται υποχρεωτικά, εντός δέκα (10 ) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της
αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής προσφυγή η οποία
κοινοποιείται υποχρεωτικά στο θιγόμενο από τυχόν μερική η ολική παραδοχή της.
23.1.4 Προσφυγές κατά όρων της διακήρυξης: Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων
της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την
επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της Διακηρύξεως μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής των
προσφορών.
23.1.5 Προσφυγές κατά αποφάσεων του οργάνου λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής: Η
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (διοικητική πράξη) με την οποία εγκρίνονται τα
πρακτικά του διαγωνισμού και το αποτέλεσμα αυτού σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α της παρούσας διακήρυξης κοινοποιείται με απόδειξη παραλαβής στους συμμετέχοντες, για τυχόν
υποβολή προσφυγής.
23.1.6 Οι προσφυγές των παραγράφων 23.1.4 και 23.1.5 του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην
Επιτροπή Προσφυγών της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελούν όρο του παραδεκτού για την άσκηση
ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας
η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κρίνεται απαράδεκτη.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία,
τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή
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σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τους ίδιους
λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο (Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου), ύστερα από γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου της διοίκησης (της «Επιτροπής
Προσφυγών»).
23.2 Επίλυση διαφορών μετά την υπογραφή της σύμβασης
Για κάθε πράξη του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης για την οποία ο ανάδοχος της προμήθειας κρίνει ότι
είναι βλαπτική των συμφερόντων του, έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 40 της Υπ. Απ. 11389/23-3-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Άρθρο 24° - Όροι παράδοσης του εξοπλισμού
24.1 Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Προσφορά
που αναλαμβάνει την υποχρέωση συντομότερης παράδοσης θα ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά την
αξιολόγηση της.
Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο εγκατεστημένος και έτοιμος προς χρήση στους
χώρους που θα υποδειχθούν από το Δήμο Σύρου-Ερμούπολης.
24.2 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,
μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής (ΕΠ), να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης ο εξοπλισμός δεν παραλαμβάνονται από
την ΕΠ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του
προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα.
24.3 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 25° - Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
25.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι θα εκπληρώσει τα καθήκοντα που
αναλαμβάνει με τη Σύμβαση και θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης,
της Διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, και τα οχήματα που θα
παραδώσει θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές
προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά
την εκτέλεση της προμήθειας. Διαφορετικά, υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα
Αρχή.
25.2 Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη
Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ' εντολή και για
λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και
αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του
εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά
από τη γραπτή έγκριση αυτής.
25.3 Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση,
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
25.4 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας .
25.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
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Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
25.6 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης,
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση
μέλους του προσωπικού του αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με
άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.
25.7 Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης του έργου δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και
μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει
την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από την
αντικατάσταση.
25.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας
Αρχής.
25.9 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
25.10 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας
που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι
αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
25.11 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών που απορρέουν από τη Διακήρυξη τους. Τυχόν υφιστάμενες
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως
λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών
για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
25.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
25.13 Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως
την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της Ένωσης /Κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα
λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο.
25.14 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του
προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης
κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.
25.15 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία,
ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής, Καλής Εκτέλεσης ή Καλής Λειτουργίας που
προβλέπονται στη Σύμβαση.
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25.16 Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για
να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η ανάδοχος Ένωση /Κοινοπραξία οφείλει να
προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει
να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα
εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του
αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε
περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο Ένωση /Κοινοπραξία έκπτωτο.

Άρθρο 26ο - Παραλαβή εξοπλισμού - Απόρριψη / αντικατάσταση
εξοπλισμού
Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από την σύμβαση χρόνο. Η παραλαβή των υλικών
περιλαμβάνει δυο στάδια:
 προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή
 οριστική παραλαβή
και θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής, με βάση τα παρακάτω στοιχεία :
•τη σύμβαση,
•την τεχνική προσφορά του αναδόχου,
•τα φυλλάδια (prospectus) των υλικών που κατακυρώθηκαν.
Η Επιτροπή Παραλαβής απαρτίζονται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και
συγκροτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και με
απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών όπου διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος
καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, και ο προμηθευτής.
26.1

26.2 Η προσωρινή παραλαβή ορίζεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την προσκόμισή.
Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία
αποστολής ή δελτία αποστολής - τιμολόγια, συντάσσεται δε πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής.
26.3 Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου θα γίνει το πολύ εντός δέκα
πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού έτοιμου προς χρήση.
Ο κατά την παραλαβή των ειδών ποιοτικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί:

α) με μακροσκοπική εξέταση,
β) με πρακτική δοκιμασία της πλήρης λειτουργίας του εξοπλισμού,
γ) με οποιονδήποτε άλλο πρόσθετο τρόπο κρίνει κατά περίπτωση η Επιτροπή τον πλέον κατάλληλο
και αντιπροσωπευτικό, ανάλογα με το είδος, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας
του εκάστοτε υπό προμήθεια εξοπλισμού.
Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα
χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την
κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
26.4 Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εφόσον τα είδη έχουν εγκατασταθεί
και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.
Προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή των ειδών είναι:
 η διενέργεια από τον Προμηθευτή των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων λειτουργίας του
εξοπλισμού μετά την εγκατάστασή του (όπου απαιτείται),
 η διαπίστωση της καλής κατάστασης των ειδών και της συμφωνίας των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, τους όρους της Σύμβασης,
την τεχνική προσφορά και τα τεχνικά φυλλάδια των εκάστοτε ειδών,


η επίδειξη της λειτουργίας τους και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης και
 η παράδοση του εξοπλισμού σε κατάσταση άρτιας λειτουργίας.
Σε περίπτωση βλάβης κατά την δοκιμαστική λειτουργία, ο Προμηθευτής οφείλει να την αποκαταστήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών και ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινάει από την αρχή.
Με την λήξη των ως άνω δοκιμών και εκπαιδεύσεων και αφού η Επιτροπή Παραλαβής βεβαιωθεί ότι ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται πλήρως και
συμμορφώνεται στους όρους της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και είναι απολύτως σύμφωνος με την προσφορά του Αναδόχου, θα γίνει η
οριστική παραλαβή και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή η απόρριψη του είδους
Σε περίπτωση που η Σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή
απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.
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26.5 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο
από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του ΠΔ 118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο
όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του υλικού που απορρίφθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Ύστερα από την απόφαση αυτή η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του
υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Για τα είδη που η Σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση για την οριστική παραλαβή τους
ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 27 του ΠΔ 118/07.
26.6 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά
και στους Προμηθευτές.
26.7 Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε χρήση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από
τον φορέα.
26.8 Εφόσον ο Προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί
την προμήθεια, τον χώρο υποδοχής των ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που
προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ο συμβατικός
χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί
στην διαδικασία παραλαβής.
26.9 Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την Επιτροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη Σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο
από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την
απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα
βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Προμηθευτή.
26.10 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
Προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, στην οποία δεν μπορεί
να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση όταν :
α) τα είδη κρίνονται απορριπτέα, ο Προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με το
άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις,
β) τα είδη παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, κρίνονται, όμως παραληπτέα, ο
Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην
καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί
παραλαβή με έκπτωση.
Και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει
σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα βαρύνουν τον
φορέα για τον οποίο προορίζονται τα είδη. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική
Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 27° - Κυρώσεις και πρόστιμα για εκπρόθεσμη παράδοση
27.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της ανωτέρω προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν
μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και
πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου
προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του παρόντος χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συμβατικής
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αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
27.2 Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας του
εκπρόθεσμα παραδοθέντος εξοπλισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα επηρεάζει τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
27.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ` αυτόν η δυνατότητα να
παραδώσει τον εξοπλισμό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις βάρος του
διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της
συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο
έκπτωτος παραδώσει τον εξοπλισμό, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με
απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού.
27.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης - παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται
αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
27.5 Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι της
προσκόμισης του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου
από δικαιοπραξια.
27.6 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το
λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
27.7 Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.

Άρθρο 28° - Επίδειξη Δείγματος
Δεν απαιτείται

Άρθρο 29° - Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε για να υπογράψει τη σχετική
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε τον απαιτούμενο εξοπλισμό μέσα
στο συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ’ αυτόν οι
κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 30° - Προκαταβολές - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις
30.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος του έργου θα γίνει ως εξής:
Α) Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής
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Β) Ολόκληρη η συμβατική αξία (αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις) θα πληρωθεί στον
προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
30.2 Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον Προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών και εξακρίβωση από την αρμόδια επιτροπή της πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης του
σχετικού εξοπλισμού σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης λειτουργίας, την διενέργεια
δοκιμών (όπου απαιτείται), την επίδειξη λειτουργίας, ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων και όλων των
λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 36
και 37 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα γίνει από
τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.
30.3 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Απαιτήσεις του Αναδόχου για
οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων
παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην
εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν
τον Ανάδοχο. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Η δαπάνη για την πληρωμή της προμήθειας υπόκειται στις προβλεπόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι
οποίες θα αποδοθούν στα ταμεία από την αρμόδια για την πληρωμή Υπηρεσία. Διευκρινίζεται ότι :
1. Δεν θα γίνεται πληρωμή από το Δημόσιο χωρίς προηγούμενη προσκόμιση από τον Προμηθευτή,
στην αρμόδια Υπηρεσία πιστοποιητικού του Ι.Κ.Α. από το οποίο να προκύπτει ανυπαρξία οφειλής
της επιχείρησης προς αυτό, διαφορετικά θα αποδίδονται από το Δημόσιο κατ' ευθείαν στο Ι.Κ.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 , άρθρο 39, παρ. 7.
2. Στο 100% της αξίας της προμήθειας θα γίνει παρακράτηση φόρου .
30.4 Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το
μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική
Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
30.5 Χρόνος πληρωμής:

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας στον ανάδοχο γίνεται μετά την υποβολή όλων των απαραιτήτων
για την πληρωμή δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι πέρα των εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α'/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων
που προβλέπονται στα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από
το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.) και μετά από έγκριση σχετικού χρηματικού εντάλματος
από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αν η πληρωμή του τιμολογίου δεν γίνει εντός 60 ημερών από την υποβολή όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών η
Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει τόκους. Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να
υποβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊ κή

Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο
αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).
30.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα των προς προμήθεια ειδών
β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) από την Επιτροπή Παραλαβής η ποσότητα
εξοπλισμού που παραδόθηκε.
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις
ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
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30.7 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις οικονομικές προσφορές
σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει
ποινή αποκλεισμού, δεν θα ληφθεί υπόψη από τις επιτροπές της Αναθέτουσας Αρχής και δεν
δημιουργεί καμία υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον διαγωνιζόμενο, ούτε θεμελιώνει
κανένα δικαίωμα στον διαγωνιζόμενου έναντι της.

Άρθρο 31° - Ανωτέρα βία
31.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό
την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που
την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
1.
Γενική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του
προμηθευτή
2.
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
3.
Πλημμύρα
4.
Σεισμός
5.
Πόλεμος
6.
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών
7.
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
8.
Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.

31.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (2) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του
αιτήματος.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των δέκα (10) ημερών δεν αναφέρει
τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος
να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε
συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της Διακήρυξης θα εκτελεσθεί η προμήθεια ‘
Οι παρακάτω όροι είναι απαράβατοι, ισχύουν για όλα τα προς προμήθεια είδη και η μη συμμόρφωση
έστω και σε έναν από αυτούς θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό της προσφοράς.
2. Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας που αναφέρεται κατωτέρω.
“Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης”

3. Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις της Υπ. Αποφ 11389/23-3-1993 «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)», του Ν. 2362/1995,
(ΦΕΚ Α’247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», του ΠΔ 118/2007
(ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» στα σημεία που δεν
αντίκειται προς το ΠΔ 60/07 και την Υπ. Αποφ. 11389/23-3-1993 και συμπληρωματικά προς αυτά,
καθώς και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Η προμήθεια αφορά στην φόρτωση, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση, διενέργεια δοκιμών,
εκπαίδευση χρήσης / λειτουργίας και παράδοση σε κατάσταση άριστης και απροβλημάτιστης
λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
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5.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο προσφερόμενος εξοπλισμός αναφέρονται στο
Παράρτημα Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές και Φύλλα Συμμόρφωσης» που συνοδεύει την παρούσα
Διακήρυξη.
6. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Στους
διαγωνιζόμενους συνιστάται να επισκεφτούν τους χώρους που θα εγκατασταθούν τα είδη εξοπλισμού,
ώστε πριν την υποβολή των προσφορών να έχουν διαμορφώσει πλήρη και σαφή εικόνα των τοπικών
χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των χώρων εγκαταστάσεων. Ο Ανάδοχος έχει την
υποχρέωση κάλυψης κάθε δαπάνης για επιπλέον υλικά ή εργασίες που θα χρειαστεί για την
εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοση του έργου χωρίς κακοτεχνίες και τον χώρο στην
αρχική του κατάσταση.
7. Αναντιστοιχία των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και των τεχνικών φυλλαδίων - prospectus
μεταξύ τους ως και με αυτά της οικονομικής προσφοράς , αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
8. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN European Norms), να φέρει το σήμα CE καθώς και να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση
συμμόρφωσης CE) σύμφωνα με την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εμπορίας προϊόντων και κατάργηση της
απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 της 09/02008 για
τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των
προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου» όπως ισχύει
σήμερα).
Για όλα τα προσφερόμενα είδη και υποσυστήματά τους στον «ΠΙΝΑΚΑ Π4 «ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ πρέπει οι
συμμετέχοντες, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέτουν με την προσφορά και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά σήμανσης CE Mark.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευμένο προς τούτο, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση
(European Cooperation for Accreditation - EA) και μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής (άρ. 9 Π.Δ. 118/07).
9. Ο εξοπλισμός πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με την
ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
10. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισμού και να το
παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό, με δική του
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς
και τη λοιπή σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του
κατασκευαστικού οίκου και, τέλος, τις οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας.
11. Όλα τα προσφερόμενα είδη που θα προμηθεύσει, εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ο
Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους
τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
του.
12. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των
όρων της σύμβασης, Με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα
εγγυηθεί ότι :
«Με την υπογραφή της Σύμβασης όλα τα είδη εξοπλισμού που θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει στο
Δήμο Σύρου-Ερμούπολης θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των
σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών, σχεδίων και απαιτήσεων της προσφοράς του όπως έγινε
αποδεκτή και ότι θα είναι στο σύνολο τους από υλικά άριστης ποιότητας και άριστης κατασκευής,
απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά
κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στην χρήση,
λειτουργία και αποτελέσματα για τα οποία προορίζονται και στις ιδιότητες και προδιαγραφές όπως
αυτές προδιαγράφονται στην Διακήρυξη. Επιπλέον εγγυάται ότι όλος ο εξοπλισμός θα είναι κατά την
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παράδοση του καινούργιος και αμεταχείριστος και θα ικανοποιεί όλους τους όρους της σύμβασης που
καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού».
Τέλος, εγγυάται ακόμα ότι :
«Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή των ειδών βρεθεί ότι κάποιο δεν πληροί τους
όρους της συμφωνημένης Σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν
είναι δυνατόν, κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής Παραλαβής, με αντικατάσταση των
ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκόμενων των ειδών
να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για την χρήση που προορίζεται, αυτό θα απορρίπτεται και ο
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρα τα
ακατάλληλα μέρη αυτού μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή Παραλαβής που, αν
περάσει άπρακτη, θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει κατατεθεί από
αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος και
για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του ακατάλληλου μέρους και για την τοποθέτηση
του και για κάθε δαπάνη σχετική με την αντικατάσταση του ως άνω μέρους. Εκτός από τις πιο πάνω
υποχρεώσεις, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε
ζημιά που προκύπτει για αυτό από τις πιο πάνω βλάβες».
13. Όλα τα είδη εξοπλισμού θα παραδοθούν επί ποινή αποκλεισμού με εγγύηση καλής λειτουργίας.
Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να
ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής :
 Την καλή και αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης
καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα
μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του
εξοπλισμού, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του εξοπλισμού προερχόμενη από την
συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά,
ανταλλακτικά και αναλώσιμα (όπου υπάρχουν) κλπ.
 Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του
τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον


κατασκευαστικό οίκο.

Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του Αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα
τις κάνει η Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο
τρόπο που θα αποφασίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
 Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης
(όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε ο εξοπλισμός να
είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας.
 Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε
όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό και εξουσιοδότηση από το μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του
συγκεκριμένου εξοπλισμού, όσο και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή
στην Αναθέτουσα Αρχή όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για τον εξοπλισμό, κατόπιν έγγραφης
ζήτησης της Υπηρεσίας.
14. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης (όπου απαιτείται), ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην
προσφορά καθορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
15. Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει για
κάθε είδος το εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας (OPERATION MANUAL).
16. Σε περίπτωση που μετά την παράδοση των πιο πάνω υλικών και πριν από τη χρησιμοποίησή τους
βρεθούν μέρος απ' αυτά ελαττωματικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η Υπηρεσία θα ζητήσει
από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας με καινούρια σε ίση ποσότητα, που
θα πληροί τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση μη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας
εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην προμήθεια των
κατάλληλων ειδών σε βάρος του Αναδόχου.
17. Προϋπόθεση για την παραλαβή του εξοπλισμού είναι η επίδειξη της χρήσης και λειτουργίας του
εξοπλισμού και η δωρεάν εκπαίδευση επιλεγμένων ατόμων που θα του υποδειχθούν από την
Αναθέτουσα Αρχή.
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Επίσης, για την παραλαβή των ειδών απαιτείται η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η
διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και λειτουργίας και της συμφωνίας των τεχνικών τους
χαρακτηριστικών (που πρέπει να συμπίπτουν με τα προσφερόμενα στο Φύλλο Συμμόρφωσης) προς τις
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και τους όρους της σύμβασης.
Για την κάλυψη των ως άνω, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της Υπηρεσίας
έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του.
18. Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου τον χρόνο που
δεσμεύεται να αναλάβει την προμήθεια ανταλλακτικών του Δήμου και τον τρόπο που προτίθεται να
αντιμετωπίσει τις ανάγκες της τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης/ επισκευής του εξοπλισμού.
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης αμεταχείριστων και πιστοποιημένων
ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη κατ’ ελάχιστον από την οριστική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, με πρωτότυπη έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή, σε
περίπτωση Ελλήνων κατασκευαστών, ή του μητρικού κατασκευαστικού οίκου, σε περίπτωση ξένων
κατασκευαστών του εξοπλισμού.
Οι έγγραφη βεβαίωση, δεδομένου ότι κρίνεται ως ουσιώδεις απαίτηση της Διακήρυξης για την ομαλή
και απρόσκοπτη μακρόχρονη λειτουργία του εξοπλισμού, κατατίθεται με την τεχνική προσφορά.
Στο πλαίσιο της τεχνικής προσφοράς ο υποψήφιος πρέπει να αναφέρει τον χρόνο απόκρισης για την παροχή τεχνικής στήριξης σε περίπτωση
τεχνικής βλάβης. Μέγιστος χρόνος απόκρισης ορίζεται στις πέντε (5) μέρες.

19. Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εγγυήσεων και λοιπών
δικαιολογητικών τα οποία θα αναφερθούν και θα κατατεθούν από τους συμμετέχοντες πρέπει να
περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του μητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου
(πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία (fax), διεύθυνση e-mail) και του
υπογράφοντος
20. Υποχρεώσεις ασφάλισης:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζημιών ή φθορών κει είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ ' ευκαιρία της εκτέλεσης της
προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
21. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός
προς αποκατάστασή της.
22. Όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν κατά προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα
μεταφερθούν με ευθύνη και χρέωση του Ανάδοχου σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή.
23. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει πλήρως την προετοιμασία των απαιτούμενων υποδομών στους
χώρους που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.
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Γ1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων. Η βαθμολογία των
επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι ποσοστιαία 100 βαθμοί. Η συνολική βαθμολογία κάθε
ομάδας καθορίζεται στους 100 βαθμούς για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις
της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η αύξηση στους 120 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων
της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 80 στις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη
κριθεί ως αποδεκτή.
Η βαθμολογία κάθε στοιχείου σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου. Το
άθροισμα των στοιχείων είναι η γενική βαθμολογία (ΓΒ)
Τα έντυπα αξιολόγησης αναλύονται στους παρακάτω πίνακες, ανά επιμέρους προμήθεια,
τέσσερις (4) στο σύνολο.
Γ1. Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές
σύμφωνα με τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της παρούσας
διακήρυξης. Προσφορές που κατά τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους διαφέρουν ουσιωδώς ή υστερούν
σε σχέση με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Προμήθεια δημοτικών ποδηλάτων για την ενθάρρυνση της δράσης
ΣΥΝΤΕΛΕΣ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΤΗΣ
Α/
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ
Α
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ
Σ
Σ (Β x ΣΒ)
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1.

Πληρότητα και
καταλληλότητα
μεθοδολογίας, παρεχομένων
υπηρεσιών και διασφάλισης
της λειτουργίας του
Συστήματος

35%

2.

Λειτουργικές προδιαγραφές
και χαρακτηριστικά σταθμών

30%

3.

Λειτουργικές προδιαγραφές
και χαρακτηριστικά
ποδηλάτων

15%

4.

Πληρότητα και
καταλληλότητα μεθοδολογίας
υλοποίησης σε σχέση με το
περιβάλλον του Φορέα
Λειτουργίας και τις
ιδιαιτερότητες του έργου

5%

5.

Οργάνωση παραδοτέων,
χρονοπρογραμματισμός
παρεχόμενων υπηρεσιών

5%

6.

Επάρκεια και καταλληλότητα
της οργάνωσης της ομάδας
Έργου

5%
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7.

Λειτουργικές προδιαγραφές
και χαρακτηριστικά
υποστήριξης του συστήματος

5%
ΣΥΝΟΛΟ

100%

=(ΓΒ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 ΠΙΝΑΚΑΣ Π6 «ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
Η οικονομική προσφορά θα συμπληρωθεί στον διαδικτυακό τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού
στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

