∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 2018
Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου
∆ιακηρύσσει τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου που αφορά την
κατασκευή ραµπών σε υφιστάµενα πεζοδρόµια του ∆ήµου Π.φαλήρου.
CPV 45233260-9 Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόµους .

ΑΡΘΡΟ 1ο Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ σύµφωνα µε την µε αριθµ.49/2018 απόφαση του ∆.Σ.
περί Έγκρισης 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2018, και βαρύνει τον
Κ.Α: 30-7326.0021
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις 2 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO.
ΑΡΘΡΟ 2ο Εφαρµοστέα νοµοθεσία
•

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),- των παραγράφων 4
και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών
συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,

1
Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από
εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί
τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή
Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ.
80/2016.
2
Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.

•
•

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,3
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 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 ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).4
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις5, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να
προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ιάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες
Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα :
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
δ) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,
ε) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
ζ) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
η) η τεχνική έκθεση,

3
Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
4
Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.
5
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου
της.

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισµού και στο ΤΕΥ∆ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόµενοι την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.palaiofaliro.gr (στη διαδροµή: Εφηµερίδα της υπηρεσίας
/ Προκηρύξεις - ∆ιαγωνισµοί - ∆ηµοπρασίες) καθώς και δωρεάν διάθεση τους από τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (2ος όροφος) από όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να
παραλάβουν το αριθµηµένο και σφραγισµένο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, µέχρι τις
12/12/2018.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου,
τηλ. : 213 20 20 252 και Fax: 213 20 20 359 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδιος: κ.
Χιωτίνης Νικήτας).
ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά
τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79
του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3698/Β/16.11.16.
Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της
ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Σηµειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης
και να υπογράφεται:
Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή όταν πρόκειται
για εταιρεία από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής
2. Παραστατικό εκπροσώπησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή
Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του
εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
3. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα.
Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού οργάνου.
4. Αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ ή βεβαίωσης εγγραφής στα Νοµαρχιακά
Μητρώα για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ και Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό
αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου
τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό

υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που
µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόµενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες του έργου, τους
όρους διακήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης και τα αποδέχεται πλήρως.
ΑΡΘΡΟ 5ο Υποβολή προσφορών Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα,
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Παλαιό Φάληρο, την 13η ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10:00.6
1.

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν
κλειστές έγγραφες προσφορές µέχρι την ηµέρα διεξαγωγής του
διαγωνισµού στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, στη διεύθυνση:
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ.175 62, 1ος όροφος.
Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις
προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο
διαγωνισµός.
2. Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο (συστηµένη
επιστολή ή ταχυµεταφορά) και να παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε
απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα της παρ. 1 του άρθρου 6 της
παρούσης.
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη διενέργεια του
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρµόδια όργανα που
παραλαµβάνουν τις προσφορές προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις
άλλες. Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
4. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
• Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα
• Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
• πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ 2018» & η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού
• Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email)
• Εµφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ)
5.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
• όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης
• τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

6. Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
και θα είναι µέσα σ’ αυτόν.
6

Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό.

7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή
διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα
8. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες µονάδες στον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
125 του Ν. 4412/16.
9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
10. Τυχόν διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, µόνο όταν ζητούνται από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών ή εγγράφως από την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος –Τόπος & Τρόπος αποσφράγισης των προσφορών
Ηµεροµηνία διαγωνισµού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, είναι η 13/12/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών).
Τόπος αποσφράγισης των προσφορών ορίζονται τα γραφεία του ∆ήµου Παλαιού
Φαλήρου (2ος όροφος, Τεχνική Υπηρεσία), Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Παλαιό
Φάληρο, Τ.Κ.175 62.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται στο αρµόδιο όργανο µετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή
ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως
µη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης
της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισµός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής,
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου του ιδίου άρθρου. Η
παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σηµειώνεται
ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του

Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού.
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα. Όλοι οι φάκελοι
αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό
και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και
καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο
ως άνω πρακτικό.
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε
πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος
υπογράφεται από τα µέλη της Ε.Ε. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου
4 της παρούσας την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο
µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του
µεγάλου αριθµού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά
µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες
εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και
ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον
πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Ο έλεγχος
των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και
υποβολής τους.
ε) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε
παράρτηµά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη της.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το
αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον
µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε
πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 9 της παρούσης.
στ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή
(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες
προσφορές.

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για
υπογραφή σύµβασης
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και για δέκα (10) επιπλέον ηµέρες. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν.
i)
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)
αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν
παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος,
Παλαιό Φάληρο – 2ος όροφος) εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης.
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ενστάσεων του άρθρου 9 της
παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα
στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για
την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις προς τους διαγωνιζόµενους γίνονται από την αναθέτουσα
αρχή, µέσω της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 7ο Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο
ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο
97, Ν.4412/16).Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 8ο Νόµισµα - Γλώσσα
Όλες οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε ευρώ (€). Στις προσφερόµενες τιµές δεν θα
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και η αγγλική.
ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης και κατά των αποφάσεων της Προϊσταµένης Αρχής
υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 και 127 του Ν.4412/16.
Για το παραδεκτό των παραπάνω ενστάσεων απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση του
αντίστοιχου παραβόλου που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις και ανέρχεται σε 600€.
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την
κατακύρωση του διαγωνισµού, ελέγχονται για την νοµιµότητά τους από το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και είναι δυνατή η προσβολή τους, κατά τις
διατάξεις του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός Κώδικας), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 10ο Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της παρ.
1α του άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς το ΦΠΑ., σύµφωνα µε την παρ. 1β του
άρθρου 72 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο
8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης.

ΑΡΘΡΟ 11ο Εκτέλεση της σύµβασης - Προθεσµίες
Η εκτέλεση της σύµβασης, η πληρωµή του έργου, καθώς και η προσωρινή και
οριστική παραλαβή θα γίνουν σύµφωνα µε τα άρθρα 134 έως και 181 του Ν.4412/16. Η
συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) µήνες.
ΑΡΘΡΟ 12ο Επανάληψη δηµοπρασίας
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Οικονοµική Επιτροπή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ ή e-mail πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία σε
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν
τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν
ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι
και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).
ΑΡΘΡΟ 13ο ∆ηµοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ικαιολογητικά που προσκοµίζει ο προσωρινός µειοδότης
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισµούς (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση)
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
•

αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς
κύριας ασφάλισης,

•

αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,

•

σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισµού.

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των
έξι (6) µηνών, που προηγούνται της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών
(ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού).
Προκειµένου για διαγωνιζόµενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού µητρώου,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1998
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L358 της 31-12-98)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
Προκειµένου για εταιρείες πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ποινικού µητρώου:
•
•
•
•

για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ) και
για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.),από
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα.
Προκειµένου για κοινοπραξίες πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ποινικού
µητρώου, για κάθε οικονοµικό φορέα, που συµµετέχει στην κοινοπραξία.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για τους αλλοδαπούς πολίτες και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, και σε
περίπτωση που στη χώρα τους δεν εκδίδονται ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.

