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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 / 2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (CPV
42130000-9) »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 / 2016

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» (CPV
42130000-9)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Δήμου Πύδνας Κολινδρού Πιερίας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο)
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη συμφερότερη
προσφορά, για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (CPV 42130000-9)»,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της Διακήρυξης αυτής.
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα είναι καινούργιος, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης, η οποία έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από το Τμήμα Τεχνικών
Έργων του Δήμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α
226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,1

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)2
του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 3
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 4,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
λοιπές διατάξεις”5
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
Την αρ.117/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας-Κολινδρού
περί σύστασης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων έτους 2017
Την αρίθμ. 15/2016 μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Την υπ΄ αριθμ. 35/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία και
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι δημοπράτησης της εν λόγω
προμήθειας.
Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
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ΑΡΘΡΟ 2ο
Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της Προμήθειας
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 60.000,00
ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α. ή 74.400,00 Ευρώ (€) με Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από
ίδιους πόρους.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Χρόνος και τόπος του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Απριλίου του έτους 2017 και ώρα από 10:30 μέχρι
11:00, ώρα λήξης παράδοσης προσφορών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Ο τόπος διεξαγωγής θα είναι τα γραφεία του Δήμου στο Αιγίνιο
Πιερίας. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στη Διεύθυνση : Δήμος Πύδνας Κολινδρού, Αιγίνιο
Πιερίας, Τ.Κ. 603 00, αρκεί να περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία του
διαγωνισμού. Οι προσφορές θεωρούνται εμπρόθεσμες και γίνονται αποδεκτές εφόσον
κατατεθούν ή παραδοθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα. Προσφορές που κατατίθενται
ή παραλαμβάνονται μετά τις παραπάνω προθεσμίες, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν να λάβουν γνώση των τευχών δημοπράτησης
ή πρόσθετων πληροφοριών σχετικών με το διαγωνισμό έως και την προηγούμενη ημέρα
από αυτή της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο σειρά τευχών δημοπράτησης. Οι
παραλήπτες των τευχών δημοπράτησης υποχρεούνται άμεσα να τα ελέγξουν από
άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό
σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωστοποιήσουν
εγγράφως στον Δήμο και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της
νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας των
παραληφθέντων τευχών δημοπράτησης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διεύθυνση λήψης πληροφοριών :
Δήμος Πύδνας Κολινδρού, Αιγίνιο Πιερίας, Τ.Κ. 603 00
Τηλέφωνο : 2353350-123
FAX :
23530-22990
ΑΡΘΡΟ 5ο
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου
είδους, που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
Επίσης γίνονται δεκτοί και αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού
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εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα των
αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που
αναφέρονται στον Ν. 4412/2016.

1.
2.
3.
4.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Στοιχεία του διαγωνισμού
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής :
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΑΡΘΡΟ 7ο
Διευκρινίσεις για τους όρους της Διακήρυξης
Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων ή για συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει
να απευθύνονται στο Δήμο (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Τεχνικών Έργων, Τ.Κ.
603 00, τηλ. 235350-123 ή FAX 23530-22990.
Η Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός
μίας (1) ημέρας πριν το διαγωνισμό και σε όλους όσους έχουν παραλάβει την
προκήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, στο Αιγίνιο Πιερίας.
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.
gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Περιληπτική διακήρυξη τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου,
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας –
Κολινδρού (www.pydnaskolindrou.gr).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΓΔΑΡΗΣ Β. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
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Ανήκει στη Διακήρυξη με αριθμό μελέτης 15/ 2016 για την προμήθεια :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» του ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ- ΚΟΛΙΝΔΡΟΎ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ :
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τον προϋπολογισμό, το τιμολόγιο
και τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ.15/2016 μελέτης.
Τρόπος
προσφοράς :

Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο της ποσότητας του
εξοπλισμού. Δεν επιτρέπεται η μερική προσφορά, για ένα από τα παραπάνω
είδη εξοπλισμού, αλλά ούτε και για μέρος της ποσότητας των ειδών.
Δεν επιτρέπεται η προσφερόμενη τιμή μονάδος να υπερβαίνει την αντίστοιχη

Χρόνος
Παράδοσης :
Τόπος
Παράδοσης :
Σύνολο
κρατήσεων :
Πρόσθετες
απαιτήσεις :

τιμή του προϋπολογισμού μελέτης
Μέγιστος χρόνος παράδοσης τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή της σύμβασης
Αντλιοστάσια του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, Π.Ε. Πιερίας
Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (οι
κρατήσεις υπολογίζονται επί % στην καθαρή αξία - εκτός Φ.Π.Α.)
Οι τιμές μονάδος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από την
προμήθεια, επίσης την υδραυλική & ηλεκτρική σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμή, τη
θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη σωστή
χρήση του εξοπλισμού. Υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής (Δήμου) και όχι του
αναδόχου είναι η κατασκευή οιασδήποτε σταθερής κατασκευής, καθώς και η
έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών (πολεοδομικών κλπ). Επίσης υποχρέωση
του Δήμου είναι οι συνδέσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) και η
εξασφάλιση της πρόσβασης στους χώρους εγκατάστασης του εξοπλισμού.
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Ανήκει στη Διακήρυξη με αριθμό μελέτης 15/2016 για την προμήθεια :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών του
εξοπλισμού και το σύνολο της ποσότητας του κάθε είδους εξοπλισμού. Οι
προσφορές θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σύμφωνες με τους όρους
των τευχών δημοπράτησης. Η οικονομική προσφορά θα είναι ενιαία για το
σύνολο του προμηθευόμενου εξοπλισμού, θα αναλύεται όμως ως προς τα είδη του
(θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένη στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του
Παραρτήματος Δ’). Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο. Θα
πρέπει επί ποινή αποκλεισμού στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς να υπάρχει
τεχνική περιγραφή με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά (προσπέκτους, σχέδια,
τεχνικά έντυπα κ.λ.π.) για όλα τα υλικά της προμήθειας- μηχανημάτων, εκτός
των ανταλλακτικών.
1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.3. Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3. Ο τίτλος και ο αριθμός της μελέτης της προμήθειας.
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελο) τοποθετούνται όλα τα σχετικά
με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής :
1.4.1. Φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», μέσα στον οποίο θα
είναι όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
1.4.2. Φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σφραγισμένο, μέσα στον οποίο θα
είναι όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.
Φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σφραγισμένο, μέσα στον οποίο
θα είναι το έντυπο της οικονομικής προσφοράς.
1.4.3. Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1.4.4. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
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1.5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει
όλες τις προσφορές που κατατέθηκαν

εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, και
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, που
ακολουθεί αμέσως μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών. Η
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Προσφορές που υποβάλλονται
μετά τον καθορισμένο χρόνο δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως
εκπρόθεσμες. Δικαίωμα να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών,
αναλόγως της μορφής των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, έχουν : για ομόρρυθμη
εταιρεία ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή εξουσιοδοτημένος εταίρος της, για
ανώνυμη εταιρεία εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και για κοινοπραξία ο
ορισμένος εκπρόσωπος των κοινοπρακτούντων.
1.6. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
1.6.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και οι φάκελοι των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και
μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και
η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την Επιτροπή και
παραδίδεται στην Υπηρεσία.
1.6.2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία
και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς, η οποία θα αναρτηθεί και σε
εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις (3)
τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι
οικονομικές προσφορές. Είναι δυνατή και η αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού μετά την
αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών.
1.6.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων –
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
1.7. Στον φάκελο δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν :
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν
α1) Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) σύμφωνα
με την παρ. 2του άρθρου 79 ν. 4412/2016 το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου (www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις), ως προκαταρκτική
απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές
ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις
προϋποθέσεις του παραπάνω άρθρου. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 2 του ν.
4412/2016, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
α2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/96, του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα
δηλώνεται ρητά ότι : α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του
8
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Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν 2017-04-11
έχουν υποπέσει σε

σοβαρό παράπτωμα, κατά την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους
δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής
στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα β) η προσφορά συντάχθηκε
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και
ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά ισχύει για
τριακόσιες (300) ημέρες, από την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού, δ) διαθέτει το
κατάλληλο προσωπικό βάσει της περ.5 της παρ.1.10 και ε) δεν έχουν κάνει
ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται
από την υπηρεσία.
α3) Σε ότι αφορά στην εκπροσώπηση των συμμετεχόντων επιχειρήσεων κατά την
ημερομηνία διενέργειας απαιτούνται τα παρακάτω:
Για τις ανώνυµες εταιρίες, ο εκπρόσωπος που θα καταθέσει την προς φορά για
λογαριασµό τους, εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής
στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι, εκπρόσωπος της εταιρίας
για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή µε ταυτόχρονη
προσκόµιση της ταυτότητάς του. Επίσης πρέπει να κατατίθεται και υπεύθυνη
δήλωση του Διευθύνοντα Συµβούλου στην οποία να αναγράφονται τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ότι αυτό είναι σε ισχύ.
Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες ή
οποιαδήποτε άλλης µορφής προσωπική εταιρία, εκπροσωπούνται από το
διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Για την
νοµιµότητα της εκπροσώπησης ή της νόµιµης εξουσιοδότησης πρέπ ει να
προσκοµίζονται τα νόµιµα δικαιολογητικά εκπροσώπησης της επιχείρησης
(Φ.Ε.Κ. για τις Ε.Π.Ε. και καταστατικό θεωρηµένο από το αρµόδιο πρωτοδικείο
για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.).Επιπλέον πρέπει να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του
διαχειριστή ότι τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης είναι σε ισχύ. Σε
περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο µαζί µε τα προαναφερόµενα προσκοµίζεται
και έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούµενου από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.
Εάν οι πάροχοι είναι ατοµικές επιχειρήσεις, συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε
την επίδειξη της ταυτότητας τους. Σε περίπτωση εκπροσώπησης υποβάλλεται
µαζί µε την προσφορά συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου,
από οποιαδήποτε αρχή και επιδεικνύουν την ταυτότητα τους.
Σε περίπτωση εκπροσώπησης ένωσης παρόχων κατατίθεται συµβολαιογραφική
πράξη περί εξουσιοδότησης κατάθεσης της προσφοράς την ηµέρα του
διαγωνισµού.

1.8

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέραν της τεχνικής περιγραφής με όλα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά (προσπέκτους, σχέδια, τεχνικά έντυπα κ.λ.π.) για όλα τα
υλικά της προμήθειας – μηχανημάτων, εκτός των ανταλλακτικών αλλά και
πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν τήρηση των προδιαγραφών ή προτύπων των
προϊόντων, σύμφωνα με την αρ.15/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν :
β1) τα παρακάτω πιστοποιητικά:
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• σύστημα Διαχείρισης2017-04-11
Ποιότητας σύμφωνα

με το πρότυπο EN ISO
9001:2008,
• σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO
1400: 2004 και
• σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με
το πρότυπο OHSAS 18001:2007.
Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα πρέπει να αναγράφουν στο πεδίο εφαρμογής,
την συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης, αποχέτευσης.
Όλα τα παραπάνω τίθενται για την διασφάλιση του Δήμου στα των διατάξεων
περί διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης των
διαγωνιζομένων.
β2) Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και
οχήματα για την ανέλκυση, την μεταφορά και την τοποθέτηση των αντλιών των
αντλιοστασίων.
Η ύπαρξη των παραπάνω θα αποδεικνύεται για μεν τα οχήματα με την κατάθεση
της άδειας κυκλοφορίας κάθε οχήματος και με περιγραφή των δραστηριοτήτων
και εγκαταστάσεων και πίνακα του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης.
Όλα τα παραπάνω τίθενται για την διασφάλιση του Δήμου στα των διατάξεων
περί τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων των διαγωνιζομένων.

1.9

Στον φάκελο οικονομικής προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να
καταθέσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που θα είναι συμπληρωμένο
σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς (Παράρτημα Δ’) της μελέτης χωρίς την
παραμικρή τροποποίηση.

1.10

Κατά την φάση της κατακύρωσης της σύμβασης θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού
να προσκομίσουν:
α) Οι Έλληνες πολίτες :
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 9 παρ. 1 της παρούσας διακήρυξης, που θα
έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη
κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, που θα έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ( Ι.Κ.Α. ,
Ο.Α.Ε.Ε.) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους τόσο κατά την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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Σηµείωση: Αν το κράτος – µέλος
ή η χώρα εγκατάστασης

δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 , 2 και 3 , το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελματικού ή εµπορικού οργανισμού.
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα
έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
5. Την ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη προς την υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. (επιθεώρηση
εργασίας) με τον απαραίτητο ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου, ή θεωρημένη
από την αντίστοιχη υπηρεσία, κατάσταση προσωπικού που απασχολεί η
επιχείρηση, κατά ειδικότητα. (Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που
κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας,
απασχολούν εργαζόμενους κάτω των 15 ετών.)
Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απασχολεί ικανό επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό για την ρύθμιση και υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης
του προσφερόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ήτοι:
Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Ηλεκτρονικό Μηχανικό, Μηχανικό Αυτοματισμών,
συντηρητή ηλεκτροτεχνίτη, συντηρητή υδραυλικό.
Όλα τα παραπάνω τίθενται για την διασφάλιση του Δήμου ότι τα υλικά θα
προμηθεύονται και θα τοποθετούνται έγκαιρα από έμπειρα και εξειδικευμένα
συνεργεία στα των διατάξεων περί τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων
των διαγωνιζομένων.
β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και Οι ομόρρυθμες και
ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για
όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
γ. Συνεταιρισμοί
-Τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου (α) και
-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
δ. Ενώσεις προμηθευτών
-Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
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1.11. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπροσώπους τους,
υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, παραστατικό αντιπροσώπευσης.
1.12. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από
ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν
προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
1.13. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της
Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές
κρίνονται επουσιώδεις από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
1.14. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά
θα απορρίπτεται.
1.15. Επισημαίνεται ότι :
1.15.1. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.15.2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη
λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται
από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από
τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό .
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ .
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και καταπίπτει
στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
2.1.
Επί πλέον των όσων αναφέρονται στο παρόν άρθρο για τις εγγυήσεις
«καλής εκτέλεσης», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. Ν. 4412/2016.
3. ΤΙΜΕΣ.
3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος
ελεύθερου όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, θα δίδονται δε
υποχρεωτικά σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’).
3.2. Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν :
α) Την τιμή του προσφερόμενου είδους με κρατήσεις, χωρίς Φ.Π.Α.
β) Το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος.
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3.3. Εάν από την προσφορά δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για

κάθε είδος του εξοπλισμού ή δεν δίδεται τιμή για ολόκληρη την ποσότητα του
καθενός είδους του εξοπλισμού, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του
προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των
τιμών της προσφοράς του. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.5. Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται ενσωματωμένα, οι τυχόν κρατήσεις ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση του υλικού.
3.6. Δεν γίνεται αποδεκτή επίσης προσφορά για είδος εξοπλισμού της προμήθειας
η οποία είναι μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό της
μελέτης.
3.7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
3.8. Η δαπάνη για δημοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων στον Ελληνικό
τύπο βαρύνει τον Φορέα.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
4.1. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν σταδιακά εντός τριακοσίων
εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο
συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται ή μετατίθεται, με
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου, για την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων (Ν. 4412/2016).
4.2. Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η
διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου.
5.

ΠΛΗΡΩΜΗ
5.1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100%
της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό
προμήθεια υλικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
5.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης στην υπηρεσία δεν μπορεί να γίνει πριν
την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
5.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου
πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/5-6-03) «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από
τον προμηθευτή.
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται
«Δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
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7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7.1. Η επιτροπή του διαγωνισμού με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική
Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει :
α. Την κατακύρωση της προμήθειας ή τη
β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.
7.2. Στην περίπτωση, που η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί για :
α. Τη ματαίωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και επανάληψη του
διαγωνισμού με νέους όρους,
β. Τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων, τότε την τελική απόφαση λαμβάνει το Δημοτικό
Συμβούλιο.
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Γ’
Ανήκει στη Διακήρυξη με αριθμό μελέτης 15/ 2016 για την προμήθεια :
« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (CPV 42130000-9) »

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1.1. Η αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω
οριζόμενα. Ειδικότερα τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνονται στους πίνακες
που ακολουθούν, και διαχωρίζονται σε δύο ομάδες :
Ομάδα Α’ «Τεχνικά στοιχεία», με συντελεστή βαρύτητας 70%.
Ομάδα Β’ «Τεχνική Υποστήριξη», με συντελεστή βαρύτητας 30%.
1.2. Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία κάθε ομάδας, όπως
αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.
α. Κάθε στοιχείο της ομάδας βαθμολογείται με 100 βαθμούς, εφόσον
καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία
αυξάνεται έως τους 120 βαθμούς εάν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της
διακήρυξης.
δ. Για να μην γίνει δεκτή μια προσφορά και να απορριφθεί θα πρέπει
αιτιολογημένα να βαθμολογηθεί σε κάποιο κριτήριο ομάδος με βαθμό
μικρότερο του 100.
ε. Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή
βαρύτητας.
στ. Το άθροισμα των συνολικών βαθμολογιών και των ομάδων, επί τον
συντελεστή βαρύτητας κάθε ομάδος, αποτελεί την συνολική βαθμολογία της
προσφοράς.
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ2017-04-11
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.
2.

3.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α’
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70 %)
Πληρότητα τεχνικής προσφοράς (τεχνική περιγραφή και τεχνικά έντυπα
για το σύνολο των υλικών - μηχανημάτων, εκτός των ανταλλακτικών)
Συμφωνία των προσφερόμενων υλικών – μηχανημάτων, με τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης
Ποιότητα, αποδοτικότητα και λειτουργικό κόστος των μηχανημάτων

Βαθμολογία
Προσφοράς

ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / 3 :

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β’
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30 %)

Βαθμολογία
Προσφοράς

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας
2. Στοιχεία υποστήριξης (παρεχόμενο service, ύπαρξη εγκαταστάσεων,
προσωπικό)
3.

Εμπειρία προμηθευτή

4.

Χρόνος ανταπόκρισης για παράδοση υλικών
ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ : ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ / 4 :

Μετά την συμπλήρωση της βαθμολογίας στους παραπάνω πίνακες, θα προκύψουν η
συνολική βαθμολογία και η ανοιγμένη βαθμολογία της κάθε προσφοράς :
Συντελεστής βαρύτητας 70% x Βαθμός Ομάδας Α
Συντελεστής βαρύτητας 30% x Βαθμός Ομάδας Β

0,7

x

=

0,3

x

=

Συνολική βαθμολογία διαγωνιζομένου ΣΚi :

=

Στο κριτήριο: Ποιότητα αποδοτικότητα και λειτουργικό κόστος των μηχανημάτων της
ομάδος Α, θα αξιολογηθεί ο βαθμός απόδοσης των μηχανημάτων και ο οποίος θα
αποδεικνύεται από τα έντυπα των εργοστασίων κατασκευής, η εφαρμογή συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας από τα εργοστάσια κατασκευής.
Στο κριτήριο: Εγγύηση καλής λειτουργίας, της ομάδος Β, θα αξιολογηθεί ο χρόνος
εγγύησης του συνόλου των προσφερόμενων υλικών.
Στο κριτήριο: Εμπειρία προμηθευτή της ομάδος Β, θα αξιολογηθεί η προμήθεια υλικών
και αποκατάσταση βλαβών, αντλιοστασίων ύδρευσης ή άρδευσης, ή Ε.Ε.Λ. ή λυμάτων,
κατά την τελευταία τριετία, δηλαδή 2014, 2015 και 2016. Συνολικά η εμπειρία θα πρέπει
να είναι ποσού τουλάχιστον 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και θα αποδεικνύεται από
πιστοποιητικά της Τεχνικής Υπηρεσίας των Φορέων.
Στο κριτήριο: Χρόνος ανταπόκρισης για παράδοση υλικών της ομάδος Β, θα αξιολογηθεί
ο χρόνος παράδοσης υλικών έπειτα από έκτακτη ειδοποίηση εκ’ μέρους του Δήμου.
Το πρακτικό αυτό της Επιτροπής Αξιολόγησης διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της
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Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, ο οποίος θα ειδοποιήσει εγγράφως τους
διαγωνιζόμενους που συμμετέχουν στο στάδιο αυτό, για την ημέρα και ώρα
ανακοίνωσης του Πρακτικού Αξιολόγησης για την τυχόν υποβολή ενστάσεων. Σε
περίπτωση που αυτοί δεν παραβρεθούν κατά την ανακοίνωση του Πρακτικού
Αξιολόγησης, αυτό θα τους κοινοποιηθεί με τηλεομοιοτυπία (fax) κατά την ημέρα
ανακοίνωσης του.
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3: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών στο προηγούμενο στάδιο ενστάσεων –
προσφυγών κατά της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των
οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι
προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που
θα τους αποστείλει με τηλεομοιοτυπία (fax) δύο (2) εργάσιμες ημέρες τουλάχιστον
προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Είναι
δυνατή και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών την ημέρα του διαγωνισμού
μετά την αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών.
Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο
χώρο που πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η
αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να
παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού.
Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο
και ελέγχει τις οικονομικές προσφορές κατά την σειρά της αρχικής υποβολής,
Μετά τα παραπάνω ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων και
καταγραφή των τιμών στο σχετικό πρακτικό. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών,
όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών
στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών. Οικονομικές
προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων της παρούσας προκήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού καταχωρεί στο
πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία
από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των
οικονομικών προσφορών, υπολογίζει τις ανοιγμένες τιμές σύγκρισης των προσφορών
σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω και καταχωρεί σε πρακτικό τον Συγκριτικό
Πίνακα Κατάταξης Προσφορών. Το πρακτικό αυτό κοινοποιεί στους συμμετέχοντες στο
στάδιο αυτό για την τυχόν υποβολή ενστάσεων.
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται με βάση την τιμή :
Τi = 0,8 X (ΣΚi) / max (ΣΚ) + 0,2 X min (Π) / (Πi) όπου,
ΣΚi :
Η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου i
Πi :
Η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου i, χωρίς το ΦΠΑ
max(ΣΚ): Η συνολική βαθμολογία του διαγωνιζόμενου με την μεγαλύτερη
βαθμολογία.
min(Π): Η χαμηλότερη τιμή οικονομικής προσφοράς.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο διαγωνιζόμενος με την μεγαλύτερη τιμή Τ της κατάταξης.
Μεταξύ ισοτίμων, μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που έχει μεγαλύτερη βαθμολογία
στα τεχνικά στοιχεία προσφοράς κατά την αξιολόγηση.
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