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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΖΡΟΤ
δηαθεξχζζεη φηη εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ε
δεκφζηα ζχκβαζε έξγνπ κε ηίηιν «Αποκαηάζηαζη και βεληίυζη κοινόσπηζηυν σώπυν
δπαζηηπιοηήηυν ζηην Σ.Κ. Αγίος Γευπγίος», πξνυπνινγηζκνχ 60.000,00 εςπώ, κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη
ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 88 θαη 117 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη δψδεθα (12) εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.., ζχκθσλα κε ηα άξζξα 66,
117, 120 θαη 121 (παξ. 1γ) ηνπ Ν. 4412/2016. Παξάιιεια ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο
πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εεξνχ www.dimoszirou.gr.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 20/03/2018 εκέξα Σπίηη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
δηαγσληζκνχ ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα κε θαηαιεθηηθή ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 10:00
Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη:
«Αποκαηάζηαζη και βεληίυζη κοινόσπηζηυν σώπυν δπαζηηπιοηήηυν
ζηην Σ.Κ. Αγίος Γευπγίος»
Πεξηγξαθή θαη νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ:
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη :
 Πεξίθξαμε, ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ησλ νξγάλσλ
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο
 Φσηηζκφο παηδηθήο ραξάο κε θσηηζηηθά εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο λέαο ηερλνινγίαο ηχπνπ LED
 Δπίζηξσζε-επέλδπζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζην γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο κε
απηνεπηπεδνχκελν πιηθφ αζθαιηνεηδνχο βάζεο κε πξνζζήθε ραιαδία θαη κε αθξπιηθφ, έγρξσκν
δάπεδν ηχπνπ GREENSET
 Φσηηζκφο γεπέδνπ κε πξνβνιείο λέαο ηερλνινγίαο ηχπνπ LED ηνπνζεηεκέλνπο ζε
νθηαγσληθνχο θσληθνχο ηζηνχο.
 Βειηίσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αλαςπρήο κε ηελ ηνπνζέηεζε θαζηζηηθψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ
θαη επίζηξσζε κε αθαλφληζηε πιάθα φπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο
Κσδηθφο C.P.V. : 45212130-6
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Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 60.000,00 Δςπώ θαη
αλαιχεηαη ζε:
Γαπάλε Δξγαζηψλ: 35.315,63 €
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ 18% (Γ.Δ.+Ο.Δ.): 6.356,81 €
Απξφβιεπηα (15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.): 6.250,87 €, πνπ
αλαιψλνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 156 παξ. 3.(α) λ. 4412/2016,
(Αλαζεψξεζε: 463,79 €)
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 24%: 11.612,90 €
Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε έξι (6) μήνερ απφ ηελ εκέξα
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη ζηελ
Δ..Τ.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ π/π Η.Π.
Κ.Α. 30-7332.011
Αλαζέηνπζα αξρή: ΓΖΜΟ ΕΖΡΟΤ
Γηεχζπλζε: Πλαηεία Γ. Γεννημαηά
Σειέθσλν: 2683 3 60614
Fax: 2683 0 24667
Άπθπο 1
Ηζσύοςζερ διαηάξειρ
Ζ πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζχκβαζεο
δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:


Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».



Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο
– Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».



Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ N. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη
πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη
ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».



Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
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ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)».
Σεο κε αξηζκφ 13/2018 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εεξνχ



Σεο κε αξηζκφ 33/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί δηάζεζεο πίζησζεο



Σεο κε αξηζκφ 38/2018 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί θαηάξηηζεο ησλ φξσλ ηεο
δηαθήξπμεο.
Άπθπο 2
Υπόνορ και ηόπορ διεξαγυγήρ ηος διαγυνιζμού
1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 20/03/2018 ημέπα Σπίηη και μέσπι ώπα 10:00 π.μ.,
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Φιλιππιάδαρ, δηεχζπλζε Πλαηεία Γ.
Γεννημαηά.
2. Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία
θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2.1., ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 4,5,6,7,8,9 θαη 11 ηεο παξνχζαο.
3. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή
θακία πξνζθνξά.
Άπθπο 3
Σπόπορ λήτηρ ηυν εγγπάθυν ηος διαγυνιζμού και πληποθοπιών ή διεςκπινίζευν επί όπυν
διακήπςξηρ
1.

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ

κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (εθηφο ηνπ ηνπ
εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν:
www.dimoszirou.gr.
2.

Σν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ

ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Γηεχζπλζε
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα
Φηιηππηάδαο, δηεχζπλζε Πιαηεία Γ. Γελλεκαηά έπεηηα απφ αίηεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαζψο θαη ζηνλ
δηθηπαθφ ηφπν www.dimoszirou.gr. Πιεξνθνξίεο Γεψξγηνο Μηζεξιήο ηει.: 2683 3 60614
3. Σα ζηνηρεία απηά ρνξεγνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ αξρή πνπ δηεμάγεη ην
δηαγσληζκφ κε ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρνξήγεζεο κέρξη θαη ηελ 19/03/2018 ημέπα Γεςηέπα και
μέσπι ηην 14:00 ώπα. Δθφζνλ δεηεζνχλ εκπξφζεζκα ρνξεγνχληαη ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο
εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη
ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε 0,00 ΔΤΡΩ, εθηφο
αλ αλαιάβνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηεπρψλ κε δηθή ηνπο δαπάλε θαη επηκέιεηα.
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Άπθπο 4
Γλώζζα ζύνηαξηρ ηυν πποζθοπών

1. Σα απαηηνχκελα, ζχκθσλα κε ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, δηθαηνινγεηηθά
γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία, νη ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
α.

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο

Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984.
Άπθπο 5
Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό
ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ:
1. Μεκνλσκέλεο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
α.1 Δγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) πνπ ηεξείηαη ζηε
Γ.Γ.Γ.Δ. ηνπ ΤΠ.Ο.ΜΔ.ΓΗ.., εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε πηπρίνπ θαη άλσ γηα έξγα
θαηεγνξίαο

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ

θαη

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΑ,

Α1

ηάμε

θαη

άλσ

γηα

έξγα

θαηεγνξίαο

επηρεηξήζεηο εγγεγξακκέλεο ζηα λνκαξρηαθά κεηξψα ζηηο

θαηεγνξίεο ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ θαη ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ θαζψο θαη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ
θνξέσλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο απηέο.
β. Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο
Γεκφζηεο πκβάζεηο (.Γ..) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (Π.Ο.Δ.), ή πνπ πξνέξρνληαη
απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη έρνπλ θπξσζεί κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ , ζηα νπνία ηεξνχληαη επίζεκνη
θαηάινγνη αλαγλσξηζκέλσλ εξγνιεπηψλ, εθφζνλ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνπο θαηαιφγνπο απηνχο
θαη ζε ηάμε θαη θαηεγνξία αληίζηνηρε κε ηηο θαινχκελεο ηνπ Διιεληθνχ Μεηξψνπ Μ.Δ.Δ.Π.
φπσο νξίδεηαη ζην παξάξηεκα ΥΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α θαη ζηα άξζξα 75 θαη 76 ηνπ
Ν.4412/2016 ή νπνηνζδήπνηε ηθαλνπνηεί νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε ηνπ Πξνζαξηήκαηνο.
Άπθπο 6
Γικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ
1. Οη δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ καδί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
α) Φσηναληίγξαθν εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ
β) Σππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 2 λ.
4412/2016.
γ) Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ( δεν απαιηείηαι )
δ) Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη
ε) Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, αλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ κε αληηπξφζσπν
ηνπο.
δ) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο:
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1. Γηα Αλψλπκε Δηαηξεία απαηηείηαη: α) ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απηήο, β) ζεηξά Φ.Δ.Κ.
ζχζηαζεο,

ηξνπνπνηήζεσλ

θαηαζηαηηθνχ

θαη

γ)

Φ.Δ.Κ.,

ζην

νπνίν

ππάξρεη

δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ
εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο.

2. Γηα Δ.Π.Δ., θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν δηαρεηξηζηήο ηεο
Δ.Π.Δ.
3. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.) πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ.
Σα παξαπάλσ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη
λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ
χκβνπινο Α.Δ., ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο
ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ
ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σα
λνκηκνπνηεηηθά

έγγξαθα

εθπξνζψπεζεο

ζα

ζπλνδεχνληαη

κε

πηζηνπνηεηηθφ

πεξί

κε

ηξνπνπνίεζεο, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί ην πνιχ δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιιε κεηαβνιή ζηελ
εηαηξηθή θαηάζηαζε χζηεξα απφ ην ηειεπηαίν θαηαζηαηηθφ ή Φ.Δ.Κ. πνπ έρεη θαηαηεζεί.
Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα ή
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα εθπξνζψπεζεο ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ
λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ηα νπνία
ζα ππνβιεζνχλ καδί κε Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, πνπ ζα ηα απαξηζκεί θαη ζα ηα
αληηζηνηρίδεη.
2. Οη Δλψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε ππνςήθην πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Ζ Έλσζε δελ ππνρξενχηαη λα πεξηβιεζεί ζε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη
πξνζθνξά, φκσο ζηελ πεξίπησζε πνπ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, πξέπεη λα πεξηβιεζεί απφ ηελ
αλαγθαία λνκηθή κνξθή. Δπίζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα
ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο
επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ θαη ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο ζε απηή,
ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο
αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο Έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ
λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηεο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζην ζχλνιφ
ηεο θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα
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απνηειέζκαηά ηεο. Ζ δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα κέιε
εμεηάδεηαη απφ ην Γήκν Εεξνχ, ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ν Γήκνο Εεξνχ
απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα κέιε

δελ επαξθνχλ

λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο

χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε, κε πξνζφληα αληίζηνηρα ηνπ κέινπο πνπ
αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. O αληηθαηαζηάηεο πξέπεη λα εγθξηζεί κε απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εεξνχ.
3. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα θέξνπλ εκεξνκελία ηαπηφζεκε κε
απηή ηεο ππνγξαθήο ηνπο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα
(30) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γελ
απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα Κέληξα
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.).
Όηαλ ν ππνςήθηνο πάξνρνο είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. θαη ν ππνγξάθσλ ηηο ππεχζπλεο δειψζεηο
ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, ζα ππνγξάθεη νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή
επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
Οη ππεχζπλεο δειψζεηο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. απαηηείηαη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπο, ην νπνίν ζα έρεη εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα ππνγξαθήο
θαη εθπξνζψπεζεο, επνκέλσο ζα ελεξγεί σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα ππνγξάθεη
νπσζδήπνηε θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία (ζθξαγίδα εηαηξείαο θαη ππνγξαθή).
4. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη
φηη ζπκθσλεί κε φζα αλαγξάθνληαη ζην αλαιπηηθφ ηηκνιφγην ηεο κειέηεο «Απνθαηάζηαζε θαη
βειηίσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ» θαη φηη ζα πξνζθνκίζεη
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ αλαιπηηθνχ ηηκνινγίνπ πξηλ
ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο.
Άπθπο 7
Δγγςήζειρ
1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ
Γεν

απαιηείηαι

η

καηάθεζη

εγγςηηικήρ

επιζηολήρ

ζςμμεηοσήρ

από

ηοςρ

ζςμμεηέσονηερ οικονομικούρ θοπείρ, καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπ. 1 α) ηος άπθπος 72 ηος
i

ν.4412/2016 (ζςνοπηικόρ διαγυνιζμόρ).

2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ
1)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, εθηφο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

2)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ

ΑΔΑ: 6ΚΦΓΩΡ0-ΔΕ0

18PROC002757753 2018-03-06

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί
ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο ΦΠΑ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ
εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, κε αηηηνινγεκέλε
απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, ηδίσο κεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο απνθάζεσο δελ αλαζηέιιεη
ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγπήζεσο.
Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.
3)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε- κέξε ηεο
πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 θαη έρνπλ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη
απφ

ην

Δ.Σ.Α.Α.

-

Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.

ή

λα

παξέρεηαη

κε

γξακκάηην

ηνπ

Σακείνπ

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
Αλ

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε

κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα.
4)

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α)
ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,
β) ηνλ εθδφηε,
γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ
θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ),
δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,
ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,
ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ
εθδίδεηαη ε εγγχεζε,
δ) ηνπο φξνπο φηη:
αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη
ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ,
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ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,
η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
5)

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θoξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.

6)
α) Οη θξαηήζεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 152 κπνξεί λα αληηθαηαζηαζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνλ
αλάδνρν, κεξηθά

ή νιηθά, κε ηζφπνζε εγγπεηηθή επηζηνιή. Οη εγγπήζεηο απηέο

πεξηνξίδνληαη θαηά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη

ζηηο

εγθεθξηκέλεο

απφ

ηελ

ππεξεζία

επηκεηξήζεηο.

Ζ

κείσζε

απνθαζίδεηαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε
απφ εηδηθφ απνινγηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί νη επηκεηξήζεηο.
β) Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο απηή δηακνξθψζεθε θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο
ζχκβαζεο, θαηά ην άξζξν 132, κεηψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ
Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο, ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Σν ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ
θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε

ηνπ

Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ.
Άπθπο 8
Σπόπορ ςποβολήρ και ζύνηαξηρ πποζθοπών
1. Οη πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο. Ζ ππνβνιή κφλν κίαο
πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε
ηεο ζχκβαζεο.
2. Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, απαηηείηαη λα θαηαξηίζνπλ
θαη λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνζθνξά κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη φηη άιιν απαηηείηαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν.
3. ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν εμσηεξηθά ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο κε θεθαιαία γξάκκαηα:
α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
β) Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Γήκνπ.
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γ) Ο πιήξεο ηίηινο θαη ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
δ) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ.

ε) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, δειαδή ε επσλπκία, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο
ηειεθψλνπ, ηειενκνηνηππίαο (fax) θαη ε ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε (email).
ε πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία φισλ
ησλ κειψλ ηεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπο.
4.

Σα πεξηερφκελα ηνπ αλσηέξσ θαθέινπ νξίδνληαη σο εμήο:

α) Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη β)
Έλαο (1) (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».
Όπνπ, σο (ππν)θάθεινο λνείηαη ε ζρεηηθή θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην
ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
5.

ηνλ

(ππν)θάθειν

«Γηθαηνινγεηηθά

πκκεηνρήο»

πεξηιακβάλνληαη,

επί

πνηλή

απνθιεηζκνχ, ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα:
6.

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή

πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ κε ζπκπιεξσκέλν ην έληππν Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. Θα πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί θαη λα πεξηέρεη ηα απαηηνχκελα απφ ηε
δηαθήξπμε oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζε αληίζεηε πεξίπησζε. Όιεο
νη ηηκέο ζηελ πξνζθνξά, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο, ζπκπιεξψλνληαη
νινγξάθσο επί

πνηλή

απαξαδέθηνπ. Αξηζκεηηθή κφλν αλαγξαθή ηηκήο ζηελ πξνζθνξά δελ

ιακβάλεηαη ππφςε. Απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη
έζησ θαη έλα επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο ή ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο
8. Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδερφκελεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε, εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη
ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
9.

Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ έρνπλ απνζηαιεί ή ππνβιεζεί πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία,

απνζθξαγίδνληαη φιεο καδί κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.
10. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε ηξνπνπνίεζε ή απφθξνπζε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο
δίλνληαη απφ ηνλ πξνζθεχγνληα κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη κε ηνλ
ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηήλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
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ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ε
Δπηηξνπή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ηα έγγξαθα ή
δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπο (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά)
πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο
πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε
παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ
θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο
απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ
δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά
ζηνηρεία.
Άπθπο 9
Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών
1. Οη

πξνζθνξέο

ησλ

ππνςεθίσλ

ζην

δηαγσληζκφ

ηζρχνπλ

θαη

δεζκεχνπλ

ηνπο

δηαγσληδφκελνπο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (6) κελψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ δηαθήξπμε,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3. Ο πξνζθέξσλ δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ
θαηάζεζή ηεο, εθφζνλ απηή είλαη ζε ηζρχ. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν
πξνζθέξσλ ράλεη θάζε δηθαίσκα γηα θαηαθχξσζε.
Άπθπο 10
Δναλλακηικέρ πποζθοπέρ
Γελ γίλνληαη δεθηέο κε πνηλή απνθιεηζκνχ ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Άπθπο 11
Δνζηάζειρ ππο ηηρ ςπογπαθήρ ηηρ ζύμβαζηρ
1. Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ ή ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, σο εμήο:
α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζην Γήκν Εεξνχ, κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο
απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηεο πεξίιεςεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Αλ πξνθχπηεη θιάζκα ζεσξείηαη νιφθιεξε εκέξα. Ζ έλζηαζε
εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εεξνχ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο. Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζην πξφγξακκα
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«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη νη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο
θξνληίδα.
β) Καηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε
ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο

αμηνιφγεζεο

ελζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10)

εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ηελ νηθνλνκηθή
Δπηηξνπή.
2.

Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο

ιφγνπο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο δελ γίλνληαη δεθηέο.
3. Οη ελζηάζεηο θνηλνπνηνχληαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ , απφ ηνλ εληζηάκελν ζε απηφλ θαηά
ηνπ νπνίνπ ζηξέθνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνδεηθηηθφ απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή ζην αξκφδην
φξγαλν ηνπ Γήκνπ Εεξνχ.
4. Δλζηάζεηο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη σο κε
ππνβιεζείζεο.
Άπθπο 12
Πποζθεπόμενη ηιμή
1.

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπκπιεξψλεηαη ην επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο γηα θάζε νκάδα
ηηκψλ νκνεηδψλ εξγαζηψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθθξαδφκελα ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηηο
εθαηφ (%), θαη ε αλαγξαθφκελε ηηκή δίδεηαη ζε επξψ θαη ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ρσξίο
Φ.Π.Α. ζε επξψ θαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ
(άξζξν 95, παξ. 2α)

2. Απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη έζησ θαη έλα
επηκέξνπο πνζνζηφ έθπησζεο νκάδαο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
3. Ζ νιφγξαθε αλαγξαθή ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο
αξηζκεηηθήο.
Άπθπο 13
Αξιολόγηζη πποζθοπών
1. Ζ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο
δηαγσληζκνχ.

ΑΔΑ: 6ΚΦΓΩΡ0-ΔΕ0

18PROC002757753 2018-03-06

2. Ζ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ηελ νξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη δεκφζηα, παξνπζία
ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη νπνίνη ιακβάλνπλ
γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο.
3. Αξρηθά απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα
απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη απφ ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο,
νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη.
4. Σν απνηέιεζκα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα
ζπλεδξίαζε, επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνπο
πξνζθέξνληεο.
5. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 127
ηνπ Ν. 4412/2016.
Άπθπο 14
Γικαιολογηηικά καηακύπυζηρ
1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε (πξνζσξηλφ αλάδνρν), λα ππνβάιεη
εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη
γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο.
2.

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ηα

αθφινπζα:


Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην Μεηξψν ΜΔΔΠ ζηε ηάμε θαη θαηεγνξία πνπ νξίδεηαη
ζην άξζξν 5 ή λνκαξρηαθφ κεηξψν ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ή δήισζε ησλ
ζρεηηθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ κεηξψσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θξάηνο
κέινο ζχκθσλα κε Παξάξηεκα Υ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν4412/2016



Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην
νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.
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Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο ηφζν γηα ηα
κέιε ηνπο φζν γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ.



Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη
φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία
θήξπμεο ζε

πηψρεπζε ή έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο

εθθαζάξηζεο

ή

αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ππφ άιιε αλάινγε
δηαδηθαζία.


Πηζηνπνηεηηθά

φισλ

ησλ

νξγαληζκψλ

θνηλσληθήο

αζθάιηζεο

(αζθαιηζηηθέο

ελεκεξφηεηεο) ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγνδφηεο φζν θαη γηα φιν ην
απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη
σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη
ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά
απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ.


Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη

φηη είλαη

ελήκεξνη

σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο

(θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη
ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
3. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπ ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ
εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία
θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά πξνζθνκίδνπλ φια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά, εθηφο ηνπ
απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ, κε ηελ αθφινπζε ηξνπνπνίεζε:
Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθέο ελεκεξφηεηεο),
απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο θαηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Απφ ηα πεξηερφκελα ρξεηάδεηαη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο
ηνπο, έηζη ψζηε λα είλαη μεθάζαξν φηη ηα πηζηνπνηεηηθά απηά είλαη ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ σο θαη ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

ΑΔΑ: 6ΚΦΓΩΡ0-ΔΕ0

18PROC002757753 2018-03-06

Οη νκφξξπζκεο εηαηξείεο (Ο.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφζν γηα φια ηα κέιε ηνπο φζν θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ
Οη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο (Δ.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο κφλν γηα ηα νκφξξπζκα κέιε ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ
νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηνπο θαη γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο
πξνζσπηθφ.
Οη αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) ζα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιν ην απαζρνινχκελν ζε απηέο πξνζσπηθφ. Γελ ζα πξνζθνκίζνπλ
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά γηα ηα κέιε ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο.
Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ

αθνξά ζηνπο δηαρεηξηζηέο γηα ηηο εηαηξείεο

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηα νκφξξπζκα κέιε γηα ηηο πξνζσπηθέο
εηαηξείεο (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ζηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ)
θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ.
4. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη
εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή δηαγσληζκνχ.
5. Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά
πνπ ππνβιήζεθαλ ή θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία
πνπ δειψζεθαλ είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή ή πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ
απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ
ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη
ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα
απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνζθνξά ηνπ
πξνζθέξνληνο πνπ απνξξίθζεθε. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππέβαιε αιεζή ή αθξηβή
δήισζε ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη.
6.

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε

πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηε
ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ είηε γηα ηε καηαίσζε
ηεο δηαδηθαζίαο είηε θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο. Σν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ
δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ θαηαθπξσηηθή θαηαθχξσζεο.
7.

Όζνη

ππέβαιαλ

παξαδεθηέο

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.

πξνζθνξέο

ιακβάλνπλ

γλψζε

ησλ

παξαπάλσ
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8. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο, νπζηψδεηο
απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
9. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ θαηαθχξσζε απνθαζίδεη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
θαη ε ζρεηηθή απφθαζε ππνβάιιεηαη ζην πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο γηα έιεγρν
λνκηκφηεηαο. Ζ απφθαζε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ κπνξεί λα ιεθζεί θαη κεηά ηελ
πάξνδν ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζχκβαζε λα θαηαξηηζηεί έγθπξα, εάλ ζπκθσλεί θαη ν
κεηνδφηεο.
Άπθπο 15
Κπίζη αποηελέζμαηορ διαγυνιζμού
Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ κε γλσκνδφηεζή ηεο πξνο
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πνπ απνθαζίδεη ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη:
α) Σελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο.
β) Σε καηαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επαλάιεςε κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ.
γ) Σε δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ.
Άπθπο 16
Ανακοίνυζη καηακύπυζηρ και ςπογπαθή ζύμβαζηρ
1. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ν Γήκνο
Εεξνχ δελ ηελ θνηλνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο.
2. Ο Γήκνο Εεξνχ πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο.
3. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ
πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή
πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο
καηαηψλεηαη.
4.

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ην έξγν είλαη ηα

αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε
ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σν ζπκθσλεηηθφ.
Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
Σν Σηκνιφγην Γεκνπξάηεζεο
Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.).
Ο Πξνυπνινγηζκφο Γεκνπξάηεζεο.
Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο ηνπ έξγνπ.
Σν εγθεθξηκέλν Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
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Άπθπο 17
Ποινικέρ πήηπερ

1. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ηπρφλ ρνξεγήζεθε, κπνξεί
λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο:
α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50%
ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ - ελδηακέζσλ
πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5%, ρσξίο
Φ.Π.Α. επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα,
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ
ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη κπνξνχλ λα
αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλ νη ππεξεζίεο πνπ
αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο
εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί
πιήξσο.
2. Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη θαη ζπκςεθίδεηαη κε ηελ ακνηβή ηνπ
αλαδφρνπ. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη
ηνλ αλάδνρν έθπησην.
Άπθπο 18
Λογαπιαζμοί -Πιζηοποιήζειρ
1. Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε
ηηο πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
εξγαζηψλ
2. Γεληθά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ152 Ν.4412/2016
3. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία.

Άπθπο 19
Κανόνερ Γημοζιόηηηαρ ηηρ Γιακήπςξηρ - Κπαηήζειρ
1. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηεο δηαθήξπμεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη
ψξεο ζην δεκνηηθφ θαηάζηεκα Φηιηππηάδαο θαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Εεξνχ:
www.dimoszirou.gr.
2. Ζ

πεξίιεςε

ηεο

παξνχζεο

λα

αλαξηεζεί

ζην

πξφγξακκα

«δηαχγεηα»,

λα

θαηαρσξεζεί ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. θαη λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ
δεκαξρηαθνχ θαηαζηήκαηνο.
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3. Όια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εθηφο ηνπ εληχπνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζα
θαηαρσξεζνχλ θαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.dimoszirou.gr.
4. Σνλ αλάδνρν ηεο παξνρήο ππεξεζίαο βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο (ππέξ
Γεκνζίνπ, Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ, εηζθνξέο θιπ., πνπ αλαθέξνληαη ζηε
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ. ε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ

πξψην

ινγαξηαζκφ ηνπ.
5. Για όηι δεν πποβλέθθηκε ιζσύοςν οι ζσεηικέρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016, ηος Ν.
1069/1980 και ηος Ν. 3463/2006.
Ζ παξνχζα δηαθήξπμε εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 38/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΖΡΟΤ

ΝΗΚΟΛΑΟ ΚΑΛΑΝΣΕΖ

