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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ : ……673/10-1-2018
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Ο Δθμαρχεφων Διμου Π. Φαλιρου Αλζξανδροσ Πανταηισ προκθρφςςει ότι, ο Διμοσ κα προβεί ςε
ανοικτό διεκνι θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά που προςδιορίηεται βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ ανά ομάδα επί του
προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τον ν.4412/2016 και τθν Διακιρυξθ (380/2018 απόφαςθ Οικ.
Επιτροπισ) για τθν: Προμικεια οχθμάτων κακαριότθτασ και ςαρϊκρων δρόμων 2018. Διάρκεια ςφμβαςθσ
150 θμζρεσ (ομάδεσ 1,2) και ςε 120 θμζρεσ (ομάδα 3). Η προμικεια περιλαμβάνει τρία (3)
απορριμματοφόρα οχιματα ωφζλιμου όγκου φόρτωςθσ 16κ.μ., δφο (2) αναρροφθτικά ςάρωκρα
χωρθτικότθτασ τθσ τάξθσ των 2κ.μ. και δφο (2) Φορτθγά ανατρεπόμενα με αρπάγθ. Χρόνοσ ιςχφοσ
προςφορϊν: 120 θμζρεσ.
Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 22/2/2019 και ϊρα 15:00. Η διαδικαςία
κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του (Ε..Η.Δ.Η..) μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr (Α/Α ςυςτιματοσ: 69195(Απορρ/ρα), 69196(άρωθρα), 69197(φορτηγά με
αρπάγη)), url: https://palaiofaliro.gr/, κωδικόσ NUTS: EL304.
Σο φψοσ του προχπολογιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 896.000,00€ πλζον ΦΠΑ 24% 215.040,00€
ςυνολικά 1.111.040,00€ ςφμφωνα με τθν 110/2018 μελζτθ τθσ Σ.Τ. και αναλφεται ωσ κατωτζρω;
Ομάδα
1
2
3

Περιγραφή
Απορριμμαηοθόρο 16 κ.μ
Αναρροθηηικό ζάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.
Φορηηγό αναηρεπόμενο με αρπάγη
ΤΝΟΛΑ

Ποςότητα Προχπ. Δαπάνη
χωρισ ΦΠΑ
3
426.000,00
2
260.000,00
2
210.000,00
7
896.000,00

Εγγφηςη
ςυμ/χησ
8.520,00
5.200,00
4.200,00
17.920,00

Δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ για μία (1) ι περιςςότερεσ ομάδεσ(τμιματα). Προδικαςτικζσ προςφυγζσ
– δικαςτικι προςταςία ςφμφωνα με το αρ. 3.4 τθσ διακιρυξθσ και το αρ. 360 του ν.4412/16. Για το
παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ
του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο
άρκρο 7 τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α. Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με το αρ. 72 του ν. 4412/2016.
Η δαπάνθ κα καλυφκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου Π. Φαλιρου των ετϊν 20182021 από ίδια ζςοδα ςτουσ Κ.Α.: 20-7131.010, 20-7131.009. Αρ. ΑΔΑΜ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ:
18REQ004271861. Κωδικοί cpv: 34144512-0, 34144431-8, 34142000-4. Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι
αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Τπουργικι Απόφαςθ αρικ.
56902/215(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017).
Πλιρθσ διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, ςτον
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορζα 6232) ςτθ ςελίδα αναηιτθςθσ αιτθμάτων και
προκθρφξεων του Διμου Π. Φαλιρου, και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του φορζα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/. Δθμοςίευςθ τθσ περίλθψθσ διακιρυξθσ
κα γίνει ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ όπωσ προβλζπεται από το αρ. 66 του Ν. 4412/2016. Σο κόςτοσ
δθμοςίευςθσ βαρφνει τον ανάδοχο, βάςει του ν.4412/2016.
Πλθροφορίεσ για τθν διακιρυξθ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςτο τθλ: 2132020243 & Φαξ
2132020359.
Π. ΦΑΛΗΡΟ 10/1/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΤΩΝ

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από STYLIANOS
STEFANOS
SOUMPASAKIS
Ημερομηνία:
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ.Αποφ.380 /2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση των όρων του
ανοικτού
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την:
Προμήθεια
οχημάτων
καθαριότητας
και
προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, με
διαδικασία ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€
συμπ. ΦΠΑ.
Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 27 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23895/21.12.2018
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

2. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ

4. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ.μέλος)

5. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….».
Ακολούθως εκθέτει ότι, από την Τ.Υ. υποβλήθηκε η με αρ. 110/2018 μελέτη, που αφορά :
Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων δρόμων 2018, προϋπολογισμού μελέτης
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ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ

19PROC004325339 2019-01-13

1.111.040,00€ συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά) επί του
προϋπολογισμού της μελέτης για κάθε τμήμα (ομάδα), (ΚΑ: 20-7131.009, 20-7131.010 π/υ ο.ε.
2018 με εγγεγραμμένο συνολικό ποσό 692.770€).
Επειδή το προυπ. ποσό είναι άνω των 60.000€ δίχως ΦΠΑ θα διενεργηθεί ανοικτός
διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός, βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
•
•

την περιπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
το άρθρο 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
• τις διατάξεις του N. 4412/2016
• τις διατάξεις του άρθ. 203 του Ν. 4555/2018
• την υπ’αρ. 373/18.12.2017 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΟΠΞΩΞΕ-ΜΔΖ) περί ψήφισης του
πρ/σμού οικ. έτους 2018, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 112049/39626/26.1.2018
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 1919/26.1.2018) και
την με αρ. 50/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6ΨΖΠΩΞΕ-Ψ7Π) περί έγκρισης της 1ης μερικής αναμόρφωσης
πρ/σμού ο.ε. 2018 (ΑΔΑ: 6ΨΖΠΩΞΕ-Ψ7Π)
• τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α)
• την υπ’ αρ. 110/2018 μελέτη Τ.Υ.
• το από 27.12.2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ004269874)
• το με αρ. πρωτ. 24098/2018 τεκμηριωμένο αίτημα
• τις με αρ. πρωτ. 24133/27.12.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΥΩΞΕ-Ο1Ο) & 24147/27.12.2018 (ΑΔΑ:
6Ξ9ΣΩΞΕ-Ξ66) ΑΑΥ & ΑΔΑΜ: 18REQ004271861 που καταχωρήθηκαν με α/α Α/1.108 και
1.109 αντίστοιχα
• την με αρ. πρωτ. 24169/27.12.2018 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης στον ΚΑ 207131.010 (ΑΔΑ: 7ΤΟΞΩΞΕ-7ΨΨ)
• το σχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού
• τα CPV: 34144512-0, , 34144431-8 & 34142000-4
• την εισήγηση
και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την με αρ. 110/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από την
Δ/ντρια της Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου.
2. Καταρτίζει τους όρους ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, που αφορά : Προμήθεια
οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€
συμπ. ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη προσφορά) επί του
προϋπολογισμού της μελέτης για κάθε τμήμα (ομάδα), ως το συνημμένο κείμενο που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
Σελίδα 2
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Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2018.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2018, έχουν εγγραφεί
σχετικές πιστώσεις στους Κ.Α.: 20-7131.010 (370.000€), 20-7131.009 (322.400€) συνολικού
ύψους 692.400€ [αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ
2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων,
οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης], ενώ ο
Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό
του 2019.
Προβλέπεται κατανομή δαπάνης ως εξής:

ΚΑΕ

20-7131.009
20-7131.010

2018

2019

Ποσό σε €

Ποσό σε €

322.400
370.000

0
418.640

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο
αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών
προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α.,
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται
στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική
προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της
προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από
την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας
πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
ενδιαφερομένου.
3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2,
οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α.
προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ'
αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας,
ο
οποίος
κυρώθηκε
με
το
ν.
2690/1999
(Α'
45).
4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του
οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη
η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους
περιβαλλοντικούς,
πολιτιστικούς
και
εν
γένει
κοινωνικούς
σκοπούς.
5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή
έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να
ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή»
του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος
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νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 380/2018.
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την
επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.
2.
3.
4.

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Παλαιό Φάληρο 28/12/2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Σελίδα 4

ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ

19PROC004325339 2019-01-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτής διεθνούς ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων για την προμήθεια:
«Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων δρόμων 2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 896.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 215.040,00€ ήτοι
συνολική δαπάνη 1.111.040,00€.
Κωδικοί cpv: 34144512-0, 34144431-8, 34142000-4
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά),
ανά τμήμα (ομάδα)
Αρ. Διακήρυξης: 380/2018
Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 69195 (Απορρ/ρα), 69196(Σάρωθρα), 69197(φορτηγά με αρπάγη)
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος

Πόλη

Π. Φάληρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

17562

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL304

Τηλέφωνο

2132020243

Φαξ

2132020359

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr

Αρμόδια υπηρεσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας
μέχρι και το στάδιο της κατακύρωσης:

Τεχνική Υπηρεσία, Τμήμα Η/Μ

Αρμόδιος για πληροφορίες

Στέλιος Σουμπασάκης, Τερψιχόρης 51 &
Αρτέμιδος – Τ.Κ 17562,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132020243,
Φαξ: 2132020359
e-mail: stelios.soubasakis@palaiofaliro.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

https://palaiofaliro.gr/

Κωδικός NUTS

EL304

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

-

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης όχι
Η σύμβαση ανατίθεται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) / Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ): Όχι
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro, στον
δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. φορέα 6232) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων
και προκηρύξεων του Δήμου Π. Φαλήρου, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα
https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismi-dimoprasies/ .
γ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
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δ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση του πίνακα της
παραγράφου 1.1

ε) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας για τους πιο κάτω λόγους επείγουσας ανάγκης: Όχι
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Π. Φαλήρου.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 20-7131.009, 20-7131.010, σχετικές πιστώσεις του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, 2019 του Φορέα Δήμος Π. Φαλήρου
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2018, έχουν εγγραφεί σχετικές
πιστώσεις στους Κ.Α.: 20-7131.009, 20-7131.010 συνολικού ύψους 692.400.00€ (αναλογία δαπάνης έτους
βάσει ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253)
απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον
προϋπολογισμό του 2019.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου, από
ίδιους πόρους, στα έτη 2018, 2019.
Η κατανομή των δαπανών ανά ΚΑΕ και ανά έτος έχει ως εξής:

ΚΑΕ
20-7131.009
20-7131.010

2018

2019

322.400
370.000

0
418.640

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων ωφέλιμου

όγκου φόρτωσης 16κ.μ. προκειμένου να χρησιμεύσουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων του
Δήμου σε αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων η χρήση των οποίων καθίσταται ασύμφορη
καθώς αυξάνεται συνεχώς το κόστος χρήσης και συντήρησης τους, για την κάλυψη των αναγκών
της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Π. Φαλήρου. Ακόμη προβλέπεται η προμήθεια δύο (2)
αναρροφητικών σαρώθρων χωρητικότητας της τάξης των 2κ.μ. για την ενίσχυση της Υπηρεσίας
καθαριότητας στον τομέα καθαρισμού των οδών, πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και
τέλος προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) Φορτηγών ανατρεπόμενων με αρπάγη καθώς τα δύο
παλαιότερα αντίστοιχα οχ/τα που διαθέτει ο Δήμος, παρουσιάζουν συχνές βλάβες και έχουν
υψηλό κόστος συντήρησης και χρήσης.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
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Ομάδα

1
2
3

Προϋπολογισθείσα
(εκτιμώμενη)
Δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ

Πηγή
Χρηματοδότησης

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Απορριμματοφόρο 16 κ.μ

3

142.000,00

426.000,00

Ίδιοι πόροι
Δήμου

Αναρροφητικό σάρωθρο
δρόμων 2 κ.μ.

2

130.000,00

260.000,00

Ίδιοι πόροι
Δήμου

5.200,00

Φορτηγό ανατρεπόμενο
με αρπάγη

2

105.000,00

210.000,00

Ίδιοι πόροι
Δήμου

4.200,00

ΣΥΝΟΛΑ

7

896.000,00

Ποσό
εγγύησης
συμ/χης
2% €
8.520,00

17.920,00

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 34144512-0 , 34144431-8, 34142000-4 και συμπληρωματικού CPV: ---…
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε: Όλα
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων σαράντα
χιλιάδων ευρώ (1.111.040,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:

896.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24%
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 150 ημέρες (ομάδες 1,2 ) και σε 120 ημέρες (ομάδα 3) .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι – Μελέτη της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά τμήμα (ομάδα) επί του προϋπολογισμού της μελέτης για
κάθε τμήμα (ομάδα),όπως αναλύεται διεξοδικά στο αρ. 2.3.1 της παρούσης.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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4. 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,
5. 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»,
6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. 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”,
10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,
12. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
17. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
18. του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 107 Τροποποιήσεις
του ν . 4412/2016 ( Α ‘ 147)
19. του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), άρθρο 206 Διαδικαστικού χαρακτήρα ρυθμίσεις
σχετικές με την οικονομική λειτουργία των δήμων
20. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
21. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
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22. 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.
23. Τις με αρ. 110/2018 Τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Υ. του Δήμου οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
24. τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: με αρ. πρωτ. 24133/27.12.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΥΩΞΕ-Ο1Ο), με
αρ. πρωτ. 24147/27.12.2018 (ΑΔΑ: 6Ξ9ΣΩΞΕ-Ξ66), ΑΔΑΜ: 18REQ004271861 που καταχωρήθηκαν
με α/α Α/1.108 και 1.109 αντίστοιχα
25. Τις διατάξεις ΚΥΑ 53361/11.10.2006 (ΦΕΚ 1503/Β τεύχος), ΚΥΑ 36586/30.7.2007 (ΦΕΚ
1323/Β΄τεύχος), ΚΥΑ 31119/28.5.2008 (ΦΕΚ 990/Β τεύχος) και το υπ’ αρ. πρωτ. 57419/13-11-2008
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
26. Τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ'
αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.
27. το με αρ πρωτ 24098/2018 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης προς τον
Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας και τη βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ
1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
28. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ.2396/1953 «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 117).
29. Της κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω, εκδοθείσας οικ.3373/390/20.3.1975 απόφασης του
Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αγοράς ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων
το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β΄ 349) και ειδικότερα το εδαφ. 6 της παρ. α’ όπως
αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. Οικ. 4993/745 (ΦΕΚ 489/15.05.1975 τεύχος Β’) Απόφαση
Προεδρίας της Κυβέρνησης.
30. Την με αρ. πρωτ 34369/12901/25-5-2017 (ΑΔΑ: 6Ο3ΠΟΡ1Κ-8Μ2) έγκριση αγοράς οχ/των από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

1.5 Προθεσμία παραλαβής
Γνωμοδοτικά Όργανα

προσφορών

και

διενέργεια

διαγωνισμού

–

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/2/2019 και ώρα 15:00 (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των Προσφορών),
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 28/2/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών)
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του
διαγωνισμού, ορίζεται η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 1 του Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 374/2018 (ΑΔΑ:
Ω3ΧΚΩΞΕ-Η53) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
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β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από
τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση
των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,
ε) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε.), για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη
διαδικασία ανάθεσης,

Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών σύναψης της σύμβασης, για την εξέταση των προβλεπόμενων
ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η Επιτροπή
αξιολόγησης ενστάσεων Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του Ν4412/2016 που
συγκροτήθηκε με την με αρ. 344/2018 (ΑΔΑ: 6ΗΑ9ΩΞΕ-9ΑΠ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε. και ΔΣ. Του ΝΠΔΔ) για τις προβλεπόμενες κατά το αρ.
127 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16) ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης.

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 31/12/2018
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αριθμός No_Doc_Ext : 2018-196070
Δημοσιεύτηκε στις 4/1/2019 , αρ. αναφοράς 2019/S 003-004345.

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 69195 (Απορρ/ρα),
69196(Σάρωθρα), 69197(φορτηγά με αρπάγη)
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δεν δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (καταργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ.3 του
Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 47 του Ν. 4472/17).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Αμαρησία ………………………………………..…Δημοσίευση … 11/1/2019
Παλμός ………. ……………………………..…..…Δημοσίευση … 18/1/2019.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): https://palaiofaliro.gr στην διαδρομή: https://palaiofaliro.gr/category/prokirixis-diagonismidimoprasies/, στις 11/1/2019.
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Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων στον
Ελληνικό Τύπο, που προβλέπονται από τον ν. 4412/2016 και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλεται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή (αναλογικά βάσει των ομάδων που του αναθέτονται βάσει του π/υ
μελέτης) που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•

η με αρ. 2018-196070 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 4/1/2019 , αρ. αναφοράς 2019/S 003-004345.

•

η Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 18PROC004289326), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

η παρούσα Διακήρυξη οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν με την με αρ 380/2018 απόφαση Ο.Ε. του
Δήμου με τα παρακάτω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΛΕΤΗ με αρ 110/2018 της Τ.Υ του Δήμου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

•
•

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (14/2/2019 ώρα 15:00) και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν
συνταχθεί εκτός από την ελληνική, και στην ---- γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων
των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική
έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, π.χ. πιστοποιήσεις -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (Αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την «καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών» του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από
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τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Για υποδείγματα βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα
(ομάδα) , για το οποίο καταθέτει προσφορά όπως κάτωθι:.
Ομάδα

1
2
3

Προϋπολογισθείσα
(εκτιμώμενη)
Δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ

Πηγή
Χρηματοδότησης

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

Απορριμματοφόρο 16 κ.μ

3

142.000,00

426.000,00

Ίδιοι πόροι
Δήμου

Αναρροφητικό σάρωθρο
δρόμων 2 κ.μ.

2

130.000,00

260.000,00

Ίδιοι πόροι
Δήμου

5.200,00

Φορτηγό ανατρεπόμενο
με αρπάγη

2

105.000,00

210.000,00

Ίδιοι πόροι
Δήμου

4.200,00

ΣΥΝΟΛΑ

7

896.000,00

Ποσό
εγγύησης
συμ/χης
2% €
8.520,00

17.920,00

Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι (23/7/2019), άλλως η προσφορά
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απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8 , δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. ---2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
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ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. ………..
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
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σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας
για το οποίο συμμετέχουν. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
α) μέσο ''ειδικό'' ετήσιο κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών (συνίσταται σε κύκλο εργασιών σε
όμοια ή ισοδύναμα είδη , ήτοι οχήματα και μηχανήματα αντίστοιχα με τα προκηρυσσόμενα είδη για τις
ομάδες για τις οποίες συμμετέχει για το ανωτέρω διάστημα), ύψους κατά μέσο όρο τουλάχιστον ίσο με το
50% του αθροίσματος των ενδεικτικών προϋπολογισμών των τμημάτων (ομάδων) για τις οποίες
συμμετέχει (υπολογίζεται αθροιστικά κι όχι ποσοστιαία για κάθε τμήμα). Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος
κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, είναι μεγαλύτερος από το 50% του
προϋπολογισμού της/των υπό ανάθεσης ομάδας/ομάδων.
Σε περίπτωση ενώσεων, ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των κύκλων εργασιών κάθε
ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό συμμετοχής τους στην ένωση για το ανωτέρω διάστημα.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 1 ανά τμήμα
συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου (οχήματα και μηχανήματα αντίστοιχα με τα
προκηρυσσόμενα είδη για τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει), ποσού και ποσότητας κατά μέσο όρο
τουλάχιστον ίση με το 50% του ποσού και των ποσοτήτων για κάθε ξεχωριστό τμήμα (ομάδα) για τo οποίo
συμμετέχουν. Αντίστοιχη ορίζεται μία προμήθεια, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο ανά ομάδα, από
πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο (όμοιο είδος). Οι
υλοποιημένες συμβάσεις θα πρέπει να είναι ύψους ποσού και ποσότητας, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον
ίσης με το 50% των ποσοτήτων για κάθε ξεχωριστό τμήμα (ομάδα) για το οποίο συμμετέχουν. Ειδικότερα
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αντίστοιχες θεωρούνται προμήθειες ειδών σε όμοια ή ισοδύναμα (Απορριμματοφόρα 16κ.μ. (±20%),
Αναρροφητικά σάρωθρα δρόμων 2κ.μ.(±20%), Φορτηγά ανατρεπόμενα με αρπάγη(±20% των ζητούμενων
απαιτήσεων)) με αυτά που περιγράφονται στα τμήματα της με αρ 110/2018 μελέτης της Τ.Υ. που
συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
Απόδειξη για τα παραπάνω αποτελούν πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης προμηθειών όπου αναφέρονται
στο ποσό, την ποσότητα, τον χρόνο, την περιγραφή ειδών και τον τόπο παράδοσης αυτών και
προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και αν περατώθηκαν
κανονικά και εκδίδονται α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης
που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας,
βεβαίωση του φορέα συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά από το οποίο να προκύπτουν τα
παραπάνω.
β) Να υποβάλουν αναλυτική τεχνική προσφορά στην οποία θα γίνεται περιγραφή των προσφερόμενων
ειδών βάσει των απαιτήσεων της μελέτης 110/2018 ανά ομάδα για την οποία συμμετέχουν. Θα
αναφέρεται σαφώς διακριτά ο κατασκευαστής, ο συγκεκριμένος τύπος καθώς και η τυχόν συγκεκριμένη
έκδοση του προφερόμενου τύπου που προσφέρεται ανά ομάδα.
γ) Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως και ότι
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
δ) Για όλα τα είδη των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν την
επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) στην οποία παράγονται όπως περιγράφονται στη μελέτη.
ε) Αντίγραφο πιστοποιητικού CE, για τα προσφερόμενα είδη που συμμετέχει. Σε περίπτωση που αυτό δεν
υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς θα υπάρχει δήλωση του οικονομικού φορέα, ότι το
όχημα/μηχάνημα το οποίο προσφέρει θα φέρει πιστοποίηση CE κατά την παραλαβή αυτού η οποία και θα
συμπαραδοθεί (Βεβαίωση του κατασκευαστή για αυτοσυμμόρφωση έκδοσης σήματος ‘CE’)
στ. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <Α> του κάθε οχήματος-μηχ/τος για τα οποία συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος
συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα. (Δίδονται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη σελίδα του παρόντος διαγωνισμού).

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οφείλουν να συμμορφώνονται με
τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης, όπως τυχόν διεξοδικά αναφέρονται ανά
ομάδα(τμήμα) στις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ 110/2018 μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. Τα προηγούμενα υποβάλλονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 56 του ν4412/2016.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Τυχόν δήλωση δέσμευσης συνεργασίας για κάλυψη με επιμέρους συστήματα με συγκεκριμένη εταιρία
παραγωγής των ειδών των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν ή αντιπροσώπων των κατασκευαστών
πλαισίων των οχ/των, ή μερών υπερκατασκευών, νοείται ότι καλύπτει την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα της παραγράφου 2.2.6 από τον προσφέροντα και δεν στηρίζεται στην ικανότητα τρίτων.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
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οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ , το οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει
του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος II (Στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ).

Εφόσον τα κριτήρια επιλογής για κάθε τμήμα πιθανόν να ποικίλουν, πρέπει να συμπληρώνεται ένα
ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με τα ίδια κριτήρια επιλογής) εάν με ένα ΕΕΕΣ δεν μπορεί να
καλυφθεί συνολικά η προσφορά.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
1. Ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του, που αφορούν την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τους ασφαλιστικούς
φορείς, που είναι υπόχρεος να καταβάλλει εισφορές.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, 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 ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
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Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Βάσει του εγγράφου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ΕΣ/334130/2017/10001/13.12.2017: ΕΚΔΟΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του άρθρου 73 παρ.2 του Ν. 4412/2016, εφαρμόζονται οι διατάξεις του αρ.80 παρ.2γ
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4488/2017: «Αν το κράτος-μέλος
ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 και στην
περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 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 ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.»
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, ……………………….
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 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 ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης εφόσον συντάσσεται κατά τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, αλλιώς σε περίπτωση μη υποχρέωσης
έκδοσης ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των
αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων όπως το Ε3 της επιχείρησης, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του.
Σε περίπτωση συμμετεχόντων, που βρίσκονται σε λειτουργία για μικρότερο των 3 ετών διάστημα, θα
παρέχονται όσοι ισολογισμοί είναι διαθέσιμοι.
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται εκ του νόμου έκδοση ισολογισμών να προσκομίζεται από τον
υποψήφιο Ανάδοχο υπεύθυνη δήλωση, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
Για την παράγραφο 2.2.6.α. πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αντίστοιχων προμηθειών όπου αναφέρονται
στο ποσό, την ποσότητα, τον χρόνο, την περιγραφή ειδών και τον τόπο παράδοσης αυτών και
προσδιορίζουν αν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων και αν περατώθηκαν
κανονικά και εκδίδονται α) εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης
που έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή β) εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας,
βεβαίωση του φορέα συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα παραστατικά από το οποίο να προκύπτουν τα
παραπάνω. Ειδικότερα αντίστοιχες θεωρούνται προμήθειες ειδών σε όμοια ή ισοδύναμα
(Απορριμματοφόρα 16κ.μ. (±20%), Αναρροφητικά σάρωθρα δρόμων 2κ.μ.(±20%), Φορτηγά ανατρεπόμενα
με αρπάγη(±20% των ζητούμενων απαιτήσεων)) με αυτά που περιγράφονται στα τμήματα της με αρ
110/2018 μελέτης της Τ.Υ.
Αντίστοιχα με την προηγούμενη παράγραφο, σε περίπτωση συμμετεχόντων, που βρίσκονται σε λειτουργία
για μικρότερο των 3 ετών διάστημα, θα παρέχονται πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης προμηθειών που να
καλύπτουν τουλάχιστον το 50% κατά μέσο όρο για όσο διάστημα βρίσκονται σε λειτουργία του
ζητούμενου ποσού και των αντίστοιχων ποσοτήτων.
Για την παράγραφο 2.2.6.β. τεχνική προσφορά. Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί
μέρους λειτουργιών του στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο
προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, συνοδευτικά τεχνικά
σχέδια, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά ISO, DIN, EN, CE κ.α. όπως
αναφέρονται και ζητούνται από την μελέτη που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη ως αναπόσπαστο
μέρος αυτής και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του
προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η
αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Η περιγραφή και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής των
προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να αποδεικνύει την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της μελέτης που
συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη. Ακόμη θα γίνει περιγραφή των υποδομών (εγκαταστάσεις,
προσωπικό, εξοπλισμός, οχήματα, εμπειρία κλπ) και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για
την εξασφάλιση της ποιότητας των ειδών που προσφέρει. Θα αναφέρεται ανά ομάδα κάθε
πιστοποίηση/προσόν/τεχνική ικανότητα κλπ που διαθέτει ο προσφέρων για την κάλυψη των απαιτήσεων
όπως ζητούνται στα διακριτά τμήματα της μελέτης 110/2018. Δήλωση προσφέροντος ότι το
προσφερόμενο προϊόν ή επιμέρους τμήματος αυτού είναι σύμφωνο με τις ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές ή άλλη συναφής διατύπωση χωρίς αναλυτική παράθεση αυτών για το συγκεκριμένο προϊόν
που προσφέρει δεν γίνεται δεκτή ως τεχνική προσφορά. Επιπλέον, θα αναφέρονται οι σελίδες ή τα
τμήματα του φακέλου των τεχνικών προδιαγραφών όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Για την παράγραφο 2.2.6.γ. υπεύθυνη δήλωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων διακηρύξεως
και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Για την παράγραφο 2.2.6.δ. για όλα τα είδη των ομάδων για τις οποίες συμμετέχουν, οι υποψήφιοι θα
πρέπει να αναφέρουν την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) στην οποία παράγονται/παρασκευάζονται
αυτά όπως περιγράφονται στη μελέτη.
Για τα οχήματα ή μηχανήματα ανά ομάδα που συμμετέχουν, εάν δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές (ολικοί
ή μερικοί) ή επίσημοι πωλητές αντ/κων των εταιριών κατασκευής των πλαισίων και υπερκατ/ων των
οχημάτων και μηχανημάτων όπως περιγράφονται στη μελέτη, θα υποβάλλουν δήλωση δέσμευσης
συνεργασίας με παραγωγούς οχημάτων/μηχανημάτων/υπερκατασκευών ή αντιπρόσωπους των εταιριών
των πλαισίων των οχ/των, υπερκατασκευών και μηχανημάτων σχετικά με την κάλυψη του συμμετέχοντος
σε είδη για τη συγκεκριμένη σύμβαση και καθ όλο το διάστημα ισχύος της με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής του αρμόδιου για δέσμευση κάθε κατασκευαστή/εκπρόσωπου
Για την παράγραφο 2.2.6.ε. Αντίγραφο πιστοποιητικού CE, για τα προσφερόμενα είδη που συμμετέχει. Σε
περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς θα υπάρχει δήλωση του
οικονομικού φορέα, ότι το όχημα/μηχάνημα το οποίο προσφέρει θα φέρει πιστοποίηση CE κατά την
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παραλαβή αυτού η οποία και θα συμπαραδοθεί (Βεβαίωση του κατασκευαστή για αυτοσυμμόρφωση
έκδοσης σήματος ‘CE’)
Για την παράγραφο 2.2.6.στ. τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <Α> του κάθε οχήματος-μηχ/τος για τα οποία συμμετέχει
ο κάθε υποψήφιος συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με τυχόν πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
Για κάθε ομάδα(τμήμα) για το οποίο συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς, υποβάλουν τις τυχόν ζητούμενες
εκθέσεις δοκιμών, τα πρότυπα, τις πιστοποιήσεις, οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης και λοιπές τεχνικές
απαιτήσεις όπως διεξοδικά αναφέρονται σε κάθε ξεχωριστό άρθρο(είδος) στις τεχνικές προδιαγραφές της
με αρ 110/2018 μελέτης της Τ.Υ. που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
διακήρυξης.
Για την κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων γίνονται δεκτά τα παραπάνω ως εξής:
1. εκθέσεις δοκιμών, πρότυπα, πιστοποιήσεις, οδηγίες, δηλώσεις συμμόρφωσης ή πιστοποιητικά
σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν4412/2016
2. έγγραφα/δηλώσεις των κατασκευαστών/παραγωγών των προϊόντων απ’ τις οποίες να προκύπτουν οι
καλύψεις των απαιτήσεων των προσφερόμενων ειδών ανά είδος όπως ζητούνται στα επιμέρους άρθρα
της μελέτης (σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν4412/2016), οι οποίες θα μπορούν να επαληθευτούν από την
υπηρεσία (πχ αριθμός έκθεσης δοκιμών από φορέα πιστοποιημένο κατά το άρθρο 56/Ν 4412).
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, 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.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση (υπογεγραμμένη αρμοδίως και σύμφωνα με όσα
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αναφέρονται στην παρούσα και ισχύουν και για τους προσφέροντες) των φορέων αυτών για τον σκοπό
αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά τμήμα (ομάδα) η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων
αξιολόγησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> του κάθε οχήματος-μηχ/τος όπως αναλυτικά φαίνονται στην με αρ
110/2018 μελέτη που συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα και βρίσκεται και στο παράρτημα ΙΙΙ δ) της
παρούσης διακήρυξης. Τα ανωτέρω κριτήρια έχουν την παρακάτω μορφή:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α
Κ1
Κ2
Κοκ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β
Κ3
Κ4
Κοκ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
Οι υποψήφιοι τα συμπληρώνουν και συνυποβάλουν με την τεχνική τους προσφορά ανά ομάδα.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς 1.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

1

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
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2.3.3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
…………..

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για
το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα(ομάδα).
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
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.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα (22/2/2019 και
ώρα 15:00) που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή (ο Δήμος) θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
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τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που τυχόν δίδονται συνημμένα στην πλατφόρμα του συστήματος στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τα αντίστοιχα παραρτήματα (ΙΙΙ
και ΙV) της παρούσης.
Ο τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικής προσφοράς αναλύεται στη παράγραφο 2.4.4 της παρούσης
διακήρυξης.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία ως Δικαιολογητικά Συμμετοχής περιλαμβάνουν:
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α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ως εξής:
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(Ε.Ε.Ε.Σ.)
I. Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής
πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) , το πρότυπο
eΕΕΕΣ για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, και παράγει το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
ΙΙ. Η αναθέτουσα αρχή, θα αναρτήσει στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:
-το περιεχόμενο του αρχείου PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα αναρτηθεί ξεχωριστά ως
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και
-το αρχείο XML θα αναρτηθεί επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων
προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
ΙΙ. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το
πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη διακήρυξη (ήτοι ως ξεχωριστό
αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά
υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
α) οι οικονομικοί φορείς προτείνεται, για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου
eΕΕΕΣ, να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους
σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
τους. Σημειώνεται το εξής: Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας
το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF
(virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το
οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί
σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από
φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ.
CutePDF.
β) Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να
δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις
και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το
υποβάλλουν στο σχετικό δ/σμό.
Επίσης σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένες στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο
ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή
υπογραφή.
Σχετικό υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Επιπλέον των στοιχείων και δικαιολογητικών της παρ. 2.4.3.1 συνυποβάλλεται και τεχνική
προσφορά. H τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι
της Διακήρυξης 380/2018, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας:
α) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
β) Το «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» ανά ομάδα(τμήμα) συμφώνως του Παραρτήματος ΙΙΙ
γ) Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του
προσφορά αναλυτική τεχνική περιγραφή με την οποία θα δώσουν πλήρεις και σαφείς περιγραφές των
ειδών και θα δηλώσουν για κάθε είδος τη συγκεκριμένη μάρκα, μοντέλο, χώρα παραγωγής και ειδικά
χαρακτηριστικά (επιδόσεις, πιστοποιήσεις, καλυπτόμενα πρότυπα κλπ όπως ζητούνται στη με αρ.
110/2018 μελέτης της Τ.Υ.) καθώς και λοιπά αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία, ψηφιακά
υπογεγραμμένα, για την κάλυψη των απαιτήσεων.
δ) Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <Α> του κάθε οχήματος-μηχ/τος για τα οποία συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος
συμπληρωμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα. (Δίδονται σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .doc στην
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. στη σελίδα του παρόντος διαγωνισμού)
του Παραρτήματος ΙΙΙ της διακήρυξης.
.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών»
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης [τιμή]
ανά ομάδα(τμήμα), όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙV: ΠΙΝΑΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της διακήρυξης:
Στον (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
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υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Για τη συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς ανά ομάδα ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες:
Η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται σε ευρώ (στο σύνολο της ομάδας), συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος (παράγεται σε μορφή pdf από την πλατφόρμα
ΕΣΗΔΗΣ σύνταξης προσφοράς). Στην συνέχεια υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (πχ το κόστος μεταφοράς των ειδών στο Δήμο).
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε δύο δεκαδικά ψηφία
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παραρτήματα Ι της παρούσας
διακήρυξης .
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων
προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά
τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα έντυπα οικονομικής
προσφοράς ή να τα τροποποιήσουν.
Προκειμένου να προκύψει ο προσωρινός ανάδοχος για κάθε ομάδα (καθώς κριτήριο κατακύρωσης είναι η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής ανά
τμήμα (ομάδα)), συγκρίνονται οι λόγοι Λ κάθε προσφοράς που προκύπτουν ως εξής:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Λ

=

Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Η Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α>
του κάθε οχήματος-μηχ/τος όπως αναλυτικά φαίνονται στην με αρ 110/2018 μελέτη που συνοδεύει
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αναπόσπαστα την παρούσα και βρίσκεται και στο παράρτημα ΙΙΙ(δ) της παρούσης διακήρυξης. Η
σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου
αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του
συγκεκριμένου κριτηρίου. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της
προσφοράς.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 120
ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, (εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές) .
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
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θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 28/2/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 (4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία προσφορών)
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και
ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων
σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές ύστερα από
σχετική επί αποδείξει πρόσκληση.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή (Ο.Ε.) απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης

κατακύρωσης

-

Δικαιολογητικά

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, που
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη
των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής
των άρθρων 75 έως 78. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο,
ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ανά ομάδα
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης
και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014
(Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί 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, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:
ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού,
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανά ομάδα ανάδοχο .
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Σύμφωνα με τα άρθρα 360-374 του Ν.4412/2016
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
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άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ σύμφωνα με το αρ. 72 παρ 1 (β) του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ (εφόσον το
σύνολο της συμβατικής αξίας υπερβαίνει τις 20.000,00€).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό
που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
Εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των οχημάτων/μηχανημάτων κατά την περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται μετά την παράδοση των ειδών σε αντικατάσταση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , χρονικής
ισχύος όσος ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων οχημάτων/μηχανημάτων πλέον ενός μηνός. Κατά τα
λοιπά ισχύουν τα παραπάνω καθώς και το αρ. 72 του ν4412/2016.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016και αποτελεί προϋπόθεση για
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του
υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκειατεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, οφείλει να προσκομίσει
τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για τον νέο υπεργολάβο.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. ………………

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Εξόφληση του 100% της αξίας μετά την κάθε οριστική ή τμηματική παραλαβή προμήθειας, ήτοι θα
καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιημένες ποσότητες που έχουν κάθε φορά παραδοθεί.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
Η κράτηση επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% , που αποδίδονται από την
Αναθέτουσα Αρχή στο δημόσιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου (Υπ. Οικ. ΔΤΕΦ
Α΄1087988/ΕΞ 2013/30.05.2013, Υπ. Οικ. 2/55469/0026/10.06.2013) (ΙΚΑ εγκ. 37/Γ31/729/12.10.2016.
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού,
δ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. (άρθρο 350 παρ.3 του
Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β').
Η κράτηση της απόφασης αυτής, υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με
ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα
και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191/14.03.2017-ΦΕΚ 969/22.03.2017 τ. Β')
ε) κάθε άλλη τυχόν κράτηση/επιβάρυνση, όπως εκάστοτε ισχύει, βάσει κείμενων διατάξεων όπως αυτές
διαμορφώνονται.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
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Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ……………...
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο,
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την
επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον
κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
Η είσπραξη του προστίμου και των τυχόν τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη κάθε ομάδας για την οποία θα ανακηρυχθεί
ανάδοχος, σε χρονικό διάστημα 150 ημέρες (ομάδες 1,2 ) και σε 120 ημέρες (ομάδα 3) από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης, στα σημεία που θα υποδεικνύονται απ την Υπηρεσία.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση
που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας
προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VΙ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης). Κατά την
διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθους
τρόπους: μακροσκοπικό έλεγχο, χημική εξέταση, πρακτική δοκιμασία ή συνδυασμό αυτών.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως
εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται
στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
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Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Ως γνωμοδοτικό όργανο διαδικασιών εκτέλεσης της σύμβασης, για την παρακολούθηση και την
παραλαβή της σύμβασης ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, ορίζεται η Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου του αρ. 221 παρ. 11 περ. (β) του
Ν4412/2016 που συγκροτήθηκε με την με αρ. 343/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΙΩΩΞΕ-Ρ2Σ) απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου ή όπως εκάστοτε θα ισχύει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.
Αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής είναι:
α) παρακολούθηση σύμβασης και παραλαβή ειδών
β) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί προς τα αποφαινόμενα όργανα (Ο.Ε. του Δήμου), για κάθε θέμα
που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται
μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή τους ή όπως
προκύπτει από το Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. Ζ’ αυτού.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3

Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Σε περίπτωση εισαγωγής ειδών ισχύουν τα άρθρα 210 έως 212 του ν. 4412/2016.

6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
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6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και
3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις
…………………….

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης
λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της
σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο
μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Όσον αφορά τα είδη, που τελούν σε διατίμηση, η τιμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης είναι η νόμιμα
διαμορφούμενη και πιστοποιούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα
παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 62 του Ν. 4257/2014), εφαρμοζόμενης της προσφερόμενης
έκπτωσης.
Για τα λοιπά είδη οι τιμές θα είναι σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Μελέτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ . ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : 110/2018

Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και
σαρώθρων δρόμων 2018

Κ.Α : 20-7131.010, 20-7131.009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την μελέτη αυτή, προβλέπεται η προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων
ωφέλιμου όγκου φόρτωσης 16κ.μ. προκειμένου να χρησιμεύσουν στην αποκομιδή των
απορριμμάτων του Δήμου σε αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων η χρήση των οποίων
καθίσταται ασύμφορη καθώς αυξάνεται συνεχώς το κόστος χρήσης και συντήρησης τους, για την
κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Π. Φαλήρου. Ακόμη προβλέπεται
η προμήθεια δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων χωρητικότητας της τάξης των 2κ.μ. για την
ενίσχυση της Υπηρεσίας καθαριότητας στον τομέα καθαρισμού των οδών, πάρκων και λοιπών
κοινόχρηστων χώρων και τέλος προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) Φορτηγών ανατρεπόμενων με
αρπάγη καθώς τα δύο παλαιότερα αντίστοιχα οχ/τα που διαθέτει ο Δήμος, παρουσιάζουν συχνές
βλάβες και έχουν υψηλό κόστος συντήρησης και χρήσης.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 896.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά
1.111.040,00€
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 54 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/88-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2018 και
2019 στον οποίο έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στους Κ.Α.: 20-7131.010, 20-7131.009,
συνολικού ύψους 720.000,00€ (αναλογία δαπάνης έτους βάσει ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ
2658/28.07.2017 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων,
οικονομικού έτους 2018 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο
Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον
προϋπολογισμό του 2019.
Η έκταση της σύμβασης θα είναι 7 μονάδες όπως αναλύονται διεξοδικά στα επιμέρους
άρθρα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσης.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής ανά τμήμα (ομάδα)) και βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης του συνημμένου
παραρτήματος <Α>
Οι κωδικοί cpv που αντιστοιχούν στην παρούσα διαδικασία είναι οι: 34144512-0 ,
34144431-8, 34142000-4.
Π. ΦΑΛΗΡΟ 21/12/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Στ. Σουμπασάκης
Μηχ/γος Μηχ/κος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ . ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : 110/2018

Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και
σαρώθρων δρόμων 2018

Κ.Α : 20-7131.010, 20-7131.009

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Είδος

Απορριμματοφόρο 16 κ.μ., ως τεχνικές
προδιαγραφές (Ομάδα 1,)
Αναρροφητικό σάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.
2
ως τεχνικές προδιαγραφές (Ομάδα 2)
Φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη
3
ως τεχνικές προδιαγραφές

1

Ποσότητα Τιμή μονάδος € Μερικό σύνολο €
3

142.000,00

426.000,00

2

130.000,00

260.000,00

2

105.000,00

210.000,00

Αξία

896.000,00

ΦΠΑ 24%

215.040,00

ΣΥΝΟΛΟ €
περιλαμβανομένου ΦΠΑ,
τελών ταξινόμησης, τελών
κυκλοφ., έκδοση πινακίδων,
εισφορές και έξοδα πάσης
φύσεως εκτός ασφάλισης

1.111.040,00

Π. ΦΑΛΗΡΟ 21/12/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ . ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : 110/2018

Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και
σαρώθρων δρόμων 2018

Κ.Α : 20-7131.010, 20-7131.009

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1 (Απορριμματοφόρα)
Άρθρο 1ον απορριμματοφόρο όχημα 16 κ.μ. με πρέσα
Όχημα απορριμματοφόρο με κιβωτάμαξα ωφέλιμης χωρητικότητας 16 κυβ. μέτρων τύπου
υπερκατασκευής επί πλαισίου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων τύπου πρέσας που
επιτυγχάνει τελική συμπίεση των απορριμμάτων (σχέσης όγκου συμπιεσμένων προς
ασυμπίεστα) τουλάχιστον έξι προς ένα (6:1), με μηχανισμό ανύψωσης των κάδων, τύπου χτένας
και με μπράτσα κατάλληλα για κάδους προδιαγραφών κατά DIN 30700, DIN 30740 και ΕΝ 840 12-3 χωρητικότητας από 120 έως 1.300 λίτρα.
Το όχημα θα είναι απολύτως καινούργιο και αμεταχείριστο, κατασκευής έως εννέα (9)
μηνών, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές καυσίμων, ρύπων, ασφαλείας κ.λ.π. της
τρέχουσας νομοθεσίας και του ΚΟΚ για κίνηση εντός του νομού Αττικής που θα ισχύουν κατά το
χρόνο παράδοσης του οχήματος και σύμφωνο με τη Νομοθεσία για μηχ/τα ΟΤΑ.
Θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του
Δήμου εκτός από ασφάλιση (ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το
στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, o Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). Στις πλευρές του
οχήματος θα αναγράφεται ολογράφως η επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» και το
έμβλημα που θα ορίσει ο Δήμος. Ακόμη θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου έτοιμο για
χρήση, θα συνοδεύεται δε από συνήθη εργαλεία, τρίγωνο βλαβών, πυροσβεστήρες, φαρμακείο
και προειδοποιητικούς φωτεινούς φάρους (τοποθετημένους έναν στην οροφή της καμπίνας κι
ένα στο πάνω πίσω μέρος της κιβωτάμαξας) και ότι άλλο απαιτείται από τη Νομοθεσία για
νόμιμη λειτουργία και κίνηση. Ακόμα θα παραδοθούν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης,
κατάλογο ανταλλακτικών του πλαισίου, των μηχανισμών του και του κινητήρα και θα έχει
τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο κατασκευαστής του οχήματος, ολικός
ή μερικός, θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 και ISO14001 και OHSAS18001 ή ισοδύναμα
όπως ισχύουν και σύμφωνα με το αρ. 56 του ν4412/2016. Ο προσφέρων, εφόσον δεν είναι ο
ίδιος μερικός ή ολικός κατασκευαστής του προσφερόμενου οχήματος, θα είναι πιστοποιημένος
κατά ISO9001 για εμπορία ανάλογων οχημάτων και σύμφωνα με το αρ. 56 του ν4412/2016.
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι τύπου 4Χ2, θα έχει μεικτό βάρος τέτοιο ώστε να
υπερκαλύπτει το άθροισμα των βαρών του πλαισίου πλήρες υγρών, καυσίμων, οδηγού και 2
ατόμων πληρώματος, της υπερκατασκευής με πλήρη εξοπλισμό και πλήρως γεμάτη με
απορρίμματα κιβωτάμαξα (ως δεδομένο θα ληφθεί ειδικό βάρος συμπιεσμένων (6:1 κατ όγκο)
απορριμμάτων 430 kg/m³, άρα 6.880χλγ ωφέλιμο φορτίο) καθώς και όποιο άλλο φέρων φορτίο
προβλέπεται να υπάρχει στο όχημα κατά τη λειτουργία του, σε κάθε περίπτωση το μεικτό βάρος
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θα είναι τουλάχιστον 18,5 τόνοι. Ακόμα, η κατανομή των βαρών ανά άξονα δεν θα υπερβαίνει τις
προδιαγραφές αντοχής του κάθε άξονα του πλαισίου ενώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε οι
διαστάσεις της υπερ/ης να είναι εντός των προβλεπόμενων διατάξεων. Το πλαίσιο να
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών,
έτσι ώστε να έχει απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20% μεγαλύτερο του ανώτερου
επιτρεπομένου. Ο κινητήριος πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις
φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης (σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής) και να είναι εφοδιασμένος με σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά
στροφών στους τροχούς λόγω μειωμένης πρόσφυσης. Να δοθεί κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία
1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Το πλαίσιο θα διαθέτει σύστημα ανάρτησης
που θα περιλαμβάνει πίσω αερόσουστες (air suspension) ή ισοδύναμο σύστημα με δυνατότητα
ρύθμισης του ύψους του πλαισίου κατά την κίνηση. Η εμπρός ανάρτηση, σε περίπτωση που έχει
ελεύθερο ύψος από το έδαφος μικρότερο από 30εκ. χωρίς φορτίο(σε προφυλακτήρα και το
χαμηλότερο σημείο πλαισίου), θα διαθέτει σύστημα ανάρτησης που θα περιλαμβάνει
αερόσουστες (air suspension) ή ισοδύναμο σύστημα με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του
πλαισίου κατά την κίνηση. Να δοθεί κατά τρόπο διακριτό και αναλυτικό ο τύπος, ο
κατασκευαστής και οι ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών (σύμφωνα με την Οδηγία
1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής). Το όχημα να φέρει άγκιστρο (πείρο) έλξεως
εμπρός, ενώ να αναφερθούν σαφώς τα εξής χαρακτηριστικά του: Εργοστάσιο κατασκευής
πλαισίου και έτος κατασκευής αυτού, διαστάσεις οχήματος, όπως ενδεικτικά το μεταξόνιο,
μετατρόχιο, μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς φορτίο), ελάχιστο ελεύθερο
ύψος του πλαισίου από το οριζόντιο έδαφος, ύψος δαπέδου καμπίνας κ.ά., υλικά κατασκευής
σκελετού, ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα, να περιγραφεί ο τρόπος
προστασίας έναντι πλευρικών προσκρούσεων του πλαισίου και της υπερκατασκευής, να
περιγραφεί το ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος. Οι διαστάσεις του πλαισίου θα είναι οι
μικρότερες δυνατές για ευελιξία σε κάθε είδους δρόμο, μεταξόνιο τέτοιο ώστε η διάμετρος
αναστροφής (μεταξύ τοίχων) να είναι έως 17μ πλάτος οχήματος (μη περιλαμβανομένων των
καθρεπτών) έως 2,5μ και θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής
ώστε να καλύπτονται οι δυνάμεις που ασκούνται από τα διάφορα τμήματα του μηχανήματος
χωρίς να υπάρχουν παραμορφώσεις. Το μεταξόνιο θα είναι το μικρότερο δυνατόν για αυξημένη
ευελιξία του οχήματος < 4,25.
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, τετράχρονος και θα πληροί τις
τρέχουσες προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά το χρόνο παράδοσης του οχήματος
(ενδεικτικά EURO 6). Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα, καθαρή στο σφόνδυλο μετρούμενη σύμφωνα
με την Οδηγία 1999/101/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής, πρέπει να είναι τόση ώστε να
δίνει λόγω ισχύος προς μεικτό βάρος τουλάχιστον 14,5 HP/τόνο (αποκλεισμός) και η μέγιστη
ροπή του λόγο ροπής προς μεικτό βάρος τουλάχιστον 70 Νm/τόνο (αποκλεισμός). Ο κυβισμός
του θα είναι τουλάχιστον 8.500 κ.εκ (αποκλεισμός) προκειμένου να έχει μεγαλύτερη
επιτρεπόμενη μηνιαία κατανάλωση βάσει ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010
τεύχος Β) . Το επίπεδο θορύβου του κινητήρα να είναι σύμφωνο με την Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία, Οδηγία 1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. Η δεξαμενή καυσίμων θα
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είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 250 λίτρων, ώστε να έχει το όχημα ικανοποιητική αυτονομία
λειτουργίας. Θα υπάρχει ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα. Τα τμήματα της μηχανής, τα
υδραυλικά έμβολα, οι υδραυλικές και αέρος σωληνώσεις θα πρέπει να είναι προφυλαγμένα
κατά το δυνατό από επαφή με τα κινούμενα μέρη, μη εμφανή και στερεωμένα έτσι ώστε να μην
προεξέχουν και είναι ευάλωτα σε φθορές.
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο με μετατροπέα ροπής και θα φέρει
δυναμολήπτη (ΡΤΟ) για την κίνηση μηχανικών μερών της υπερκατασκευής. Το διαφορικό οι
άξονες και τα ημιαξόνια θα είναι γνήσια του εργοστασίου κατασκευής. Θα υπάρχει αυτόματο
σύστημα που να αποσυμπλέκει την ισχύ που μεταδίδεται από τον κινητήρα στην
υπερκατασκευή, όταν το όχημα ξεκινά για πορεία. Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής
κατασκευής (ανάλογης του συμπλέκτη), ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες
φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και να περιλαμβάνει διάταξη
κλειδώματος. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του διαφορικού, καθώς και η ικανότητα
κίνησης σε κεκλιμένο δρόμο. Οι πίσω τροχοί να διαθέτουν μειωτήρες σε περίπτωση που το μικτό
φορτίο ξεπερνάει τους 19 tn.
Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος αέρος, κατάλληλης ισχύος
πέδησης ώστε να ακινητοποιείται με ασφάλεια από τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης με πλήρες
φορτίο καθώς και αντίστοιχο χειρόφρενο το οποίο θα συγκρατεί το όχημα σε κλήσεις
τουλάχιστον 20% με πλήρες φορτίο και θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες
(οδηγία 1991/422 EC ή νεότερη). Τα φρένα του οχήματος θα αποτελούνται από δισκόφρενα και
στους δύο άξονες διαστάσεων τέτοιων ώστε να καλύπτονται οι παραπάνω προδιαγραφές. Θα
υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS), βαλβίδα ρύθμισης πέδησης πίσω
άξονα με βάση το φορτίο, βοηθητικό σύστημα φρένων-μηχανόφρενο (κλαπέτο) διπλής
τουλάχιστον λειτουργίας και βοηθητικό σύστημα πέδησης τύπου ‘retarder’ υδραυλικό ή
ισοδύναμο. Το χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το όχημα υπό πλήρες φορτίο σε
κλίση δρόμου τουλάχιστον 10%, με σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. Οι
σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του συστήματος πέδησης να είναι μεγάλης αντοχής και ποιότητας για
μακροχρόνια καλή λειτουργία. Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους. Κατά τη στάση ή την
πορεία να υπάρχει σύστημα ασφάλισης των τροχών/πέδη ανάγκης (διατάξεις ασφάλισης και
ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση μη λειτουργίας των φρένων). Ακόμη θα φέρει
συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP) του
οχήματος και συστήματος EBD (Electronic Brakeforce Distribution) για βελτίωση της ισχύος
πέδησης ανάλογα με το φορτίο. Η ύπαρξη συστήματος προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (LWD –
Lane Departure Warning) και επιπρόσθετη πέδηση έκτακτης ανάγκης (AEB – Advanced
Emergency Braking) ή ισοδύναμα συστήματα θα θεωρηθεί υπερκάλυψη των απαιτήσεων του
συστήματος πέδησης στα κριτήρια αξιολόγησης.
Το όχημα να φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια (κατασκευής του τελευταίου
εννιαμήνου από την ημερομηνία παράδοσης), ακτινωτού τύπου (radial), χωρίς αεροθάλαμο
(tubeless), πέλματος ασφάλτου ή ημιτρακτερωτό, επιθυμητής εάν είναι δυνατόν διάστασης
315/80/22,5, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO
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Η καμπίνα του χειριστή θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας σύμφωνα με τα
Ευρωπαϊκά πρότυπα, με ανατροπή, τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται επί του πλαισίου
μέσω αντιδονητικού συστήματος, θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα θέρμανσης-ψύξης (A/C),
ψηφιακό ταχογράφο, περιοριστή ταχύτητας, ραδιόφωνο με ηχεία, κατάλληλη θερμοηχομόνωση,
αλεξήλια, κρύσταλλα ασφαλείας και πλήρη εσωτερική επένδυση. Το κάθισμα του οδηγού θα έχει
ανάρτηση και θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενο κατά μήκος , ύψος και κλήση πλάτης, και θα υπάρχει
και κάθισμα πληρώματος δύο ατόμων και ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες. Η καμπίνα θα
διαθέτει επίσης πλήρη σειρά οργάνων και λυχνιών για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τόσο
του πλαισίου και του κινητήρα όσο και της υπερκατασκευής. Θα υπάρχουν εξωτερικοί καθρέπτες
εσωτερικά ρυθμιζόμενοι που θα καλύπτουν τόσο την πλευρά του οδηγού όσο και την απέναντι
(τουλάχιστον 2, πίσω και κάτω ή εναλλακτικά με κατάλληλο σύστημα καμερών) καθώς και τις
εμπρός γωνίες του οχήματος. Θα υπάρχουν τα απαραίτητα φώτα όγκου, φάροι, ανακλαστικά
κλπ, προβολείς εργασίας στις πλευρές και στο πίσω μέρος, βομβητής οπισθοπορείας ενώ η
ηλεκτρική εγκατάσταση (24V) θα επαρκεί για την κάλυψη όλων των φωτιστικών και ηλεκτρικών
αναγκών του οχήματος με πρόβλεψη για επιπλέον παροχές. Θα φέρει σύστημα διεύθυνσης
(τιμόνι) με υδραυλική ή άλλου τύπου υποβοήθηση σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και
νεότερη τροποποίηση αυτής. Ακόμα θα υπάρχει σύστημα παρακολούθησης του χώρου στο πίσω
μέρος της υπερκατασκευής με κατάλληλη έγχρωμη κάμερα, υψηλής αντίθεσης χαμηλής
φωτεινότητας, με οθόνη κατάλληλα τοποθετημένη στο ταμπλό της καμπίνας του οχήματος για
απρόσκοπτη ορατότητα από τον οδηγό σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας ΕΝ1501 όπως ισχύει
και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό.
Θα συμπαραδοθούν εφεδρικός τροχός πλήρης (ζάντα και ελαστικό), τάκος συγκράτησης
οχήματος, σειρά συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του,
πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ΚΟΚ, τρίγωνο βλαβών, φαρμακείο αυτοκινήτου, βιβλία
συντήρησης και επισκευής – πλαισίου και υπερ/κευής.
Το βασικό χρώμα του οχήματος τόσο για το πλαίσιο όσο και για την υπερκατασκευή θα
είναι λευκό πέραν των διακριτικών και της περιμετρικής κίτρινης λωρίδας πλάτους 10εκ.
Εξωτερικά η υπερκατασκευή θα είναι βαμμένη με χρώμα ‘ντούκο’ πιστολιού σε δύο τουλάχιστον
στρώσεις, κατόπιν καθαρισμού, απολίπανσης, στοκαρίσματος και ασταρώματος, με χρώμα
άριστης ποιότητας.
Η γενική κατάσταση του οχήματος θα είναι άριστη και θα παρέχεται εγγύηση καλής
λειτουργίας δύο (2) ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία παράδοσης του.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας
κυκλοφορίας.
Η υπερκατασκευή θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλική από χαλυβλοελάσματα ικανού
πάχους και άριστης ποιότητας, χωρητικότητας 16 κ.μ (ωφέλιμου όγκου). Το συνολικό πλάτος
της υπερκατασκευής δεν θα υπερβαίνει αυτό του πλαισίου. Θα φέρει θύρα φορτώσεως στο
οπίσθιο μέρος που θα είναι έτσι διατεταγμένη ώστε τα απορρίμματα να είναι αθέατα κατά τη
μεταφορά. Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων
συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα
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χωρίς συσκευασία που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. Η θύρα φορτώσεως θα ανοίγει
υδραυλικά προκειμένου να γίνεται η εκκένωση της υπερκατασκευής ενώ θα φέρει και μηχανισμό
ασφάλισης σε ανοικτή θέση σε περίπτωση επισκευών. Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα
είναι τουλάχιστον 1,5m3. Όλες οι συγκολλήσεις επί της κιβωτάμαξας θα αποτελούνται από πλήρεις
ραφές σε όλο το μήκος των συνδεομένων επιφανειών και θα εξασφαλίζεται στεγανότητα. Θα
υπάρχει διάταξη ελεγχόμενης απορροής στραγγισμάτων της υπερκατασκευής (σώμα και θύρα)
ώστε τα στραγγίσματα να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Το πάχος των χρησιμοποιούμενων
χαλυβδοελασμάτων, η ποιότητα και η σκληρότητά τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αντέχουν
στην συμπίεση των απορριμμάτων χωρίς να παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις όπως και
αντοχή στα οξέα. Όλοι οι μηχανισμοί στην υπερκατασκευή θα είναι εύκολα επισκέψιμοι. Η
υπερκατασκευή να τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια πάνω στο σασί με εξασφάλιση της
κατανομής των βαρών, στο πίσω μέρος μέσω σημείων στήριξης ενώ στο μπροστινό μέρος το
βίδωμα να είναι ελαστικό (να γίνει σχετική αναφορά).
Ειδικά για τα κάτωθι θα πληρούνται οι εξής προδιαγραφές:
Πάτωμα υπερκατασκευής : πάχος χαλυβδοελάσματος τουλάχιστον 5 χιλ. με σκληρότητα
τουλάχιστον 450 HBW
Πλευρικά τοιχώματα : πάχος χαλυβδοελάσματος τουλάχιστον 4 χιλ.
Πάτωμα χοάνης φόρτωσης : πάχος χαλυβδοελάσματος τουλάχιστον 5 χιλ. με σκληρότητα
τουλάχιστον 450 HBW
Η ποιότητα του χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί ειδικά στα σημεία έντονων τριβών και
καταπονήσεων θα είναι αντιτριβικού τύπου με σκληρότητα τουλάχιστον 450 HBW ενδεικτικού
τύπου HARDOX 450 ή άλλο ισοδύναμο. Στα σημεία έντονων καταπονήσεων θα υπάρχουν
επιπλέον ενισχύσεις όπως η πλάκα προώθησης και απώθησης, η χοάνη, οι αρθρώσεις των
εμβόλων κ.α.
Η κατανομή των απορριμμάτων στην κιβωτάμαξα θα είναι ομοιόμορφη με σταθερό βαθμό
συμπίεσης και η κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. Η θύρα φόρτωσης θα έχει
μηχανισμό εκκενώσεως των απορριμμάτων. Η κατασκευή θα πληροί τα πρότυπα ΕΝ–15011:2011+Α1:2015 όπως ισχύει κατά το χρόνο παράδοσης για τον τρόπο συμπίεσης και ΕΛΟΤ
ΕΝ1501-1:1998/Α1:2003 ή όπως ισχύει για τα σκαλοπάτια και λοιπά θέματα που αναφέρονται σ’
αυτές ή μεταγενέστερα όπως ισχύουν, και θα φέρει σήμανση CE (να προσκομιστεί το
πιστοποιητικό κατά την παράδοση). Ο κατασκευαστής θα προσκομίσει πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο για τη διασφάλιση ποιότητας
κατασκευαστή και παρέχοντος υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή
ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας. Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της
υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της να είναι μικρότερη από 85 db, σύμφωνα με την οδηγία
2000/14/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 2005/88/ΕΚ (ή όπως προβλεφθεί από νεότερη
τροποποίηση αυτής), και το πρότυπο ΕΝ 1501. Θα υπάρχει διάταξη για την προφύλαξη έναντι
οπίσθιας ενσφήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 1970/221/ΕΟΚ και 2006/20/ΕΚ (ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτών), πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα. Όλες οι γραμμές μεταφοράς του
ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς)
και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή
τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. Το επίπεδο προστασίας όλων των
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ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και παρελκομένων θα είναι τουλάχιστον ΙΡ65, στεγανό σε σκόνη
και πίδακες νερού. Ακόμα θα υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων
ασφάλειας και υγείας που θέτει υποχρεωτικά η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (Π.Δ.377/1993,
Π.Δ.18/1996, Π.Δ.57/2010, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ όπως ισχύουν κ.ά.) και το
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015 σχετικά με την ασφάλεια (όπως ισχύει σήμερα
στην πιο πρόσφατη έκδοση του). Επίσης να πληρούνται οι απαιτήσεις του Ν.3982/2011
(Λειτουργικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ).
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι ικανός για ανύψωση και εκκένωση κάδων
χωρητικότητας από 120 έως 1300 λίτρα προδιαγραφών κατά DIN 30700, DIN 30740 και ΕΝ 840 12-3, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μελλοντική αναβάθμιση για ανύψωση βυθιζόμενων
κάδων (να αναφερθεί). Θα αποτελείται από πλαίσιο υποδοχής, υδραυλικά έμβολα διπλής
ενέργειας, δύο βραχίονες για την ανύψωση τετράτροχων κάδων, σύστημα αρπάγης για
δίτροχους κάδους, μηχανισμό για το άνοιγμα καμπυλωτού καπακιού για τον κάδο 660-1300
λίτρων, πλαίσιο υποδοχής κάδων και άγκιστρα ασφάλισης, κατάλληλη υδραυλική αντλία, τις
απαραίτητες σωληνώσεις υψηλής αντοχής σε πίεση και οξείδωση(να δοθούν χαρακτηριστικά
όλου του υδραυλικού κυκλώματος διακριτά για κάθε υποσύστημα (αντλίες, σωληνώσεις,
έμβολα, χαρακτηριστικά συμβατότητας αυτών κλπ), υδραυλικό χειριστήριο διπλής ενέργειας
πλήρους χειρισμού και μηχανισμούς ανακούφισης. Η χωρητικότητα της χοάνης θα είναι τέτοια
ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα σε συνεχόμενες εκκενώσεις κάδων, και σε κάθε
περίπτωση κατάλληλο για εκκένωση βυθιζόμενων κάδων και θα είναι διαμορφωμένη ώστε να
υπάρχει προστασία του πληρώματος από εκτοξευόμενα θραύσματα μπουκαλιών κ.α. Η
ικανότητα ανύψωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 kgr και ο χρόνος μιας πλήρους
λειτουργίας ο μικρότερος δυνατός (<=2λεπτά).
Το σύστημα συμπίεσης θα επιτυγχάνει τελική συμπίεση των απορριμμάτων (σχέσης όγκου
συμπιεσμένων προς ασυμπίεστα) τουλάχιστον έξι προς ένα (6:1). Ακόμη θα έχει μηχανισμό με
διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop δεξιά και αριστερά ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το σύστημα
λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καθώς και μηχανισμός απεγκλωβισμού ο οποίος θα
λειτουργεί από κομβίο στο χειριστήριο. Επίσης η λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα έχει
δυνατότητα διαφορετικών επιλογών χειρισμού από πλήρως αυτόματου έως χειροκίνητου κύκλου
λειτουργίας και θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών. Οι
σωληνώσεις του συστήματος θα έχουν αντοχή τουλάχιστον 350bar.
Στο οπίσθιο μέρος θα υπάρχουν ειδικές αναδιπλούμενες σχάρες (πατήματα) για να
στέκονται δύο άτομα όρθια (ένα σε κάθε πλευρά) κατασκευασμένες σύμφωνα με τα τρέχοντα
πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ1501:2011) με τους κατάλληλους αισθητήρες και λοιπές απαραίτητες
διατάξεις και θα προστατεύονται από εκτοξευόμενα αντικείμενα από τους τροχούς με κατάλληλα
διαμορφωμένα φτερά και λασπωτήρες. Επιπλέον θα υπάρχουν υποχρεωτικά ειδικές θέσεις για
την τοποθέτηση εξοπλισμού καθαριότητος (σκούπα, φτυάρι κ.α.)
Η διαδικασία της εκφορτώσεως θα γίνεται με άνοιγμα της οπίσθιας θύρας και με την
ενεργοποίηση της πλάκας η οποία μέσω υδραυλικού εμβόλου ωθεί τα απορρίμματα στον
ελεύθερο χώρο. Η διαδικασία του κύκλου συμπίεσης θα γίνεται από χειριστήριο που θα
βρίσκεται στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήματος. Θα υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα STOP όπως
και σύστημα επικοινωνίας εργατών – οδηγού και στις δύο πλευρές του οχήματος.
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Η υπερκατασκευή θα έχει σύστημα ζύγισης και δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης και
εντοπισμού κάδων, παρέχοντάς τις δυνατότητες της ζύγισης και του εντοπισμού κάδων, της
χάραξης και πλοήγησης διαδρομών και της συλλογής και εκτύπωσης των δεδομένων. Θα φέρει
υποδομή για τοποθέτηση του συστήματος σε χώρο που δεν εμποδίζει άλλες λειτουργίες του
οχήματος και δεν έρχεται σε επαφή με κινούμενα μέρη.
Ο φωτισμός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΟΚ και επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς για
οδήγηση όπισθεν, προβολείς για εργασίας πίσω, φώτα για ομίχλη, φώτα ενδεικτικά γύρω-γύρω.
Τα συστήματα ασφαλείας τα οποία υποχρεωτικά η υπερκατασκευή θα διαθέτει :
Σύστημα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές του χώρου εργασίας των εργατών,
το οποίο θα απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο θα απαιτείται χειροκίνητα η
επαναφορά του.
Σύστημα επικοινωνίας με ηχητικό σήμα του οδηγού με τους εργάτες και κάμερα ελέγχου
οπισθοπορείας και επόπτευσης του χώρου όπισθεν του οχήματος, με αντίστοιχη έγχρωμη οθόνη
στην καμπίνα του χειριστή.
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα.
Το ολικό κλείσιμο θα γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο κομβίων ή άλλη
ανάλογη ασφαλή διάταξη στο πίσω μέρους του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα
ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.
Ηλεκτρονικό κύκλωμα παρακολούθησης των ανακλινόμενων σκαλοπατιών μεταφοράς των
εργαζομένων με περιοριστή ταχύτητας όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία ενώ με τα
σκαλοπάτια κατεβασμένα το σύστημα θα δίνει κατάλληλες εντολές δια των οποίων το όχημα θα
ακινητοποιείται. Η απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν θα πρέπει να είναι εφικτή.
Τέλος η υπερκατασκευή θα φέρει ότι σύστημα είναι απαραίτητο για συμμόρφωση με τα
τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας (Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ(CE) για όλη την κατασκευή,
ΕΝ1501:2011 ή όπως ισχύουν κατά το χρόνο παράδοσης).
Θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή αξιολόγησης:
- Σχέδια κατασκευής και τα πάχη των ελασμάτων των διάφορων μερών της κιβωτάμαξας
- Ύψος φορτώσεως (ύψος από οριζόντιο έδαφος)
- Χωρητικότητα της κιβωτάμαξας και οι διαστάσεις αυτής.
- Βάρος κιβωτάμαξας με το βοηθητικό πλαίσιο και διάταξη ανύψωσης κάδων.
- Πάχος, κατηγορία και οι ειδικές επεξεργασίες και ενισχύσεις του κυρίως κάδου.
Ο τρόπος εγκατάστασης και προστασίας των ηλεκτρικών και υδραυλικών γραμμών και
εξαρτημάτων.
- Σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων
- Λήψη κινήσεως, τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας
- Σύστημα ανοίγματος της πίσω πόρτας για το ξεφόρτωμα και σύστημα ανύψωσης κάδων.
- Πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειριστών/πληρώματος του Δήμου για το χειρισμό και συντήρηση
του προσφερόμενου οχήματος/υπερκατασκευής

Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές σε κάποιο τομέα θα αξιολογηθεί από
την Επιτροπή ύστερα από αιτιολόγηση του προσφέροντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> Ομάδας 1 (Απορριμματοφόρο 16 κ.μ.)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λόγος ισχύος
1
Λόγος ροπής/βάρος
2
Κυβισμός κινητήρα πλαισίου
3
Διάμετρος
κύκλου στροφής
4
5
6
7
8
9
10
11
12

μεταξύ τοίχων
Δεξαμενή καυσίμου
Πάχος
υλικού
κατασκευής
πλευρικών
τοιχωμάτων
υπερκατ/ής
Πάχος
υλικού
κατασκευής
δαπέδου υπερκατασκευής
Πάχος
υλικού
κατασκευής
πατώματος χοάνης
Μεταξόνιο
Βαθμός
συμπίεσης
απορριμμάτων (οικιακά)
Ικανότητα ανύψωσης κάδου
Σύστημα
πέδησης
και
παρελκόμενα
συστήματα
ασφαλείας

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

≥ 14,5 HP/TON
≥ 70 Νm/τόνο
≥8.500κ.εκ
17 m <

4
7
10
5

≥ 250 lt
4 χιλ

4
4

5 χιλ

7

5 χιλ

7

4,25μ ≤
≥ 6:1 (συμπιεσμένα προς
ασυμπίεστα)
≥1000 χλγ
ABS, ESP, EBD και επιπλέον
LWD – Lane Departure Warning
(Προειδοποίηση αλλαγής
λωρίδας) AEB – Advanced
Emergency Braking (πρόσθετη
πέδηση έκτακτης ανάγκης)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρόνος παράδοσης
< 150 ημέρες
13
Χρόνος εγγύησης καλής
> 2 έτη ***
14
15
16
17
18

λειτουργίας
Χρόνος αντιμετώπισης συνήθων
μικρών βλαβών (κάλυψη
εγγύησης)
Xρόνος προσκόμισης απαιτούμενων
ανταλλακτικών μικρών βλαβών
(εγγύησης)
Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά
Δωρεάν εργασίες τακτικής
συντήρησης (service)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 100-120 *

< 2 ημέρες ***

5
8
4
5

70%
6
10
3
3

< 5 ημέρες ***
> 10 έτη ***
> 3 ****

2
6

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ U
* Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς αναλογικά
μεταξύ των παραδεκτών προσφορών όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Τη μέγιστη βαθμολογία 120 βαθμών θα λάβει η
προσφορά που θα παρουσιάζει τη μέγιστη υπερκάλυψη των απαιτήσεων κάθε εκάστου κριτηρίου. Οι υπόλοιπες προσφορές που
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων θα βαθμολογηθούν μεταξύ 100 και 120, αναλογικά με βάση του ποσοστού της
υπερκάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου που παρουσιάζουν μεταξύ της μέγιστης προσφοράς υπερκάλυψης και τις ελάχιστες
απαιτήσεις των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+
……..+σν.Κν
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** Η ύπαρξη συστ. (LWD-Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας) AEB – Επιπρόσθετη πέδηση έκτακτης ανάγκης) θα θεωρηθεί υπερκάλυψη των
απαιτήσεων του συστήματος πέδησης στα κριτήρια αξιολόγησης.

*** Αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή
**** Εντός δύο (2) ετών, αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή περιλαμβανομένης εργασίας, αναλωσίμων και ανταλλακτικών

Π. ΦΑΛΗΡΟ 21/12/2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
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Ο Μ Α Δ Α 2 (Αναρροφητικό σάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.)
Άρθρο 1ον Αναρροφητικό σάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.

Αντικείμενο
Η συγγραφή αυτή περιγράφει την προμήθεια δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων δρόμων με κάδο
απορριμμάτων χωρητικότητας περίπου 2m3, για τις ανάγκες σάρωσης και καθαρισμού δρόμων,
πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών χώρων του Παλαιού Φαλήρου.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Γενικά
Το σάρωθρο πρέπει να είναι αυτοκινούμενο, αναρροφητικού τύπου, αυτοφερόμενου πλαισίου
(compact) και να έχει χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων 1,8m3 τουλάχιστον. Αποκλείονται τα
μηχανικά σάρωθρα (με αναβατόριο). Θα είναι καινούργιο, σύγχρονης κατασκευής και τεχνολογίας,
γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου.
-

-

-

-

Θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου με πινακίδες Μ.Ε., τέλη κυκλοφορίας και άδεια
κυκλοφορίας στο όνομα του Δήμου εκτός από ασφάλιση (ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις
διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, o Δήμος θα παρέχει τις
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί), έτοιμο για
χρήση. Επίσης, με την έγκριση τύπου Μ.Ε. στην Ελλάδα.
Η ταχύτητα πορείας του σαρώθρου θα πρέπει να είναι όσον το δυνατό μεγαλύτερη, για γρήγορες
μετακινήσεις σε όλες τις περιοχές του Δήμου και τουλάχιστον 50 km/hr (αποκλεισμός). Η ταχύτητα
λειτουργίας (σάρωσης/αναρρόφησης) θα είναι τουλάχιστον 12 km/hr και κατ επέκταση η
απαιτούμενη απόδοση επιφάνειας σάρωσης ανά ώρα θα είναι τουλάχιστον 26.400,00μ2/ωρα.
Θα πρέπει να έχει επίσης την δυνατότητα εύκολης ανόδου και εργασίας πάνω σε πεζοδρόμια ή
πλατείες, μέχρι και 15 cm ύψος τουλάχιστον.
To σάρωθρο θα διαθέτει πολύ καλή μόνωση κινητήρα αλλά και θαλάμου και η εκπομπή
θορύβου να μην ξεπερνάει την μέγιστη επιτρεπόμενης που καθορίζεται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Να έχουν οι εμπρόσθιοι τροχοί του οχήματος μεγάλη γωνία στροφής και το σάρωθρο την
μικρότερη δυνατή ακτίνα στροφής.
Κινητήρας
Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι πετρελαιοκίνητος, τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, ισχύος 62
KW και μέγιστης ροπής 270 Nm, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 και σύμφωνα με την
νομοθεσία κατά τον χρόνο παράδοσης. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι 2.900 cm3. Μεγαλύτερη
ισχύς, μέγιστη ροπή, ή μεγαλύτερος κυβισμός θα αξιολογηθούν θετικά. H προστασία του κινητήρα
από το έξω περιβάλλον (ήλιο, βροχή, κ.λ.π.) να γίνεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο και
παρέχοντας την εύκολη σε αυτό πρόσβαση. Ο κινητήρας να εξαερίζεται επαρκώς, αλλά και να
προστατεύεται ταυτόχρονα από την εισαγωγή μικροαντικειμένων που μπορούν να φράξουν τις
εξόδους των φίλτρων. Τα εσωτερικά λειτουργικά μέρη του κινητήρα να προστατεύονται από
υπερθέρμανση, και σε περίπτωση όποιας θερμοκρασιακής δυσλειτουργίας να υπάρχουν όργανα
ενδείξεων, τα οποία να βρίσκονται στον θάλαμο χειρισμού που να προειδοποιούν τον χειριστή.
Επίσης το μηχάνημα να είναι χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου και χαμηλών ρύπων. Ο κινητήρας
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του θα πρέπει, κατά την εργασία του σαρώθρου, να λειτουργεί σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες
στροφές. Θα αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή οι στροφές του κινητήρα κατά
την εργασία του σαρώθρου. Το μηχάνημα να διαθέτει εύκολη και άνετη πρόσβαση στον κινητήρα
και σε όλα τα κύρια εξαρτήματα, σε περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής. Η χωρητικότητα της
δεξαμενής καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 50 lt, ώστε να έχει το μηχάνημα ικανοποιητική
αυτονομία λειτουργίας. Μεγαλύτερη χωρητικότητα (για μεγαλύτερη αυτονομία) θα αξιολογηθεί
θετικά.
Πλαίσιο
Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι καινούργιο, ενιαίου τύπου (compact), εξαιρετικά στιβαρό,
άκαμπτο, ανθεκτικό σε διάβρωση (θα έχει υποστεί ειδική επεξεργασία), και πολύ καλά μελετημένο,
ώστε να προστατεύει τα ευπαθή μέρη του μηχανήματος και τον χειριστή, να επιτρέπει τον εύκολο
χειρισμό, και να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συντήρηση. Το υλικό κατασκευής του θα πρέπει
να του προσδίδει πολύ μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις κάμψης, στρέψης και εφελκυσμού καθώς
και να παρέχει υψηλή αντισκωριακή προστασία. Δεν γίνονται δεκτά και αποκλείονται από την
συνέχεια του διαγωνισμού, πλαίσια αρθρωτού τύπου (σπαστά).
Κ α μ π ί να χ ε ι ρ ι σ μ ο ύ
Η καμπίνα οδήγησης να αποτελείται από κλειστό ευρύχωρο θάλαμο με πανοραμικούς
ανεμοθώρακες για τον πλήρη έλεγχο όλων των λειτουργιών, κατασκευασμένοι από υλικό που να
παρέχει υψηλή ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος Θα διαθέτει δύο θέσεις αναπαυτικές, από τις
οποίες τουλάχιστον η θέση του οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενη, τιμόνι με υδραυλική/ηλ/κη
υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο, δύο θύρες με κλειδαριές, πλευρικά παράθυρα συρόμενα και εντός
αυτής να βρίσκονται όλα τα όργανα του κινητήρα και του συστήματος σάρωσης, όπως επίσης και τα
όργανα παρακολούθησης των διαφόρων λειτουργιών, εργονομικά τοποθετημένα.
Υποχρεωτικά να προσφερθεί επίσης στο βασικό εξοπλισμό του σαρώθρου, κλιματισμός (AirCondition) της καμπίνας χειρισμού.
Το πλαίσιο του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας ή άλλο υλικό
με παρόμοια χαρακτηριστικά. Το εσωτερικό του θαλάμου θα πρέπει να είναι απόλυτα
στεγανοποιημένο από σκόνη και να εξασφαλίζει ικανοποιητική θερμική και ηχητική μόνωση.
Ο πίνακας οργάνων και τα όργανα ελέγχου, θα βρίσκονται εργονομικά εγκατεστημένα γύρω από
την θέση του οδηγού, για άμεση πρόσβαση και ασφάλεια κατά την λειτουργία του σαρώθρου. Πέρα
από τις αναγκαίες για την κίνηση του σαρώθρου ενδείξεις θα υπάρχουν και όλες τις απαραίτητες
ενδείξεις λειτουργίας του υδραυλικού και ηλεκτρικού συστήματος του σαρώθρου (να υποβληθεί
κατάλογος όλων των οργάνων που υπάρχουν στο θάλαμο του οχήματος). Θα υπάρχει κάμερα
ελέγχου οπισθοπορείας και επόπτευσης του χώρου όπισθεν του οχήματος, με αντίστοιχη έγχρωμη
οθόνη στην καμπίνα του χειριστή.
Σύστημα αναρτήσεων
Η ανάρτηση του μηχανήματος να είναι ικανή να δέχεται και να κάνει απόσβεση των
κραδασμών ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται κάτω από πλήρες φορτίο. Η ανάρτηση θα
επιτυγχάνει την καλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της σάρωσης, ακόμη και όταν το
σάρωθρο εργάζεται το μισό επάνω στο πεζοδρόμιο και το μισό στον δρόμο. Το σύστημα ανάρτησης
θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημιά στο σάρωθρο όταν αυτό υπερπηδάει
εμπόδια όπως λακκούβες, σαμαράκια, πεζοδρόμια ύψους τουλάχιστον 15 cm.
Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Η μετάδοση κίνησης του μηχανήματος θα είναι υδροστατική.
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Η κίνηση να μεταφέρεται στους τροχούς μέσω υδραυλικού κινητήρος. Το σύστημα κίνησης θα
φέρει διατάξεις ασφαλείας για την προστασία του χειριστή και του οχήματος και θα δίνει την
δυνατότητα στον χειριστή να ελέγχει με ακρίβεια την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης ή σάρωσης
ακόμη και κάτω από κλίσεις εδάφους.
Σύστημα διεύθυνσης
Το σάρωθρο κατά την εργασία του θα έχει και τους 4 τροχούς διευθυντήριους (τετραδιεύθυνση),
για μεγαλύτερη ευελιξία σε στενούς ή περιορισμένους χώρους. Είναι επιθυμητό, είτε η δυνατότητα
του σαρώθρου να έχει κατά την πορεία του διεύθυνση μόνο στους εμπρόσθιους τροχούς
(σταθεροποίηση του οπίσθιου άξονα), για ασφαλέστερες μετακινήσεις, είτε η δυνατότητα του
σαρώθρου για πλευρική μετακίνηση (στροφή και των 4 τροχών προς την ίδια κατεύθυνση), για
καλύτερη δυνατότητα ειδικών ελιγμών και στάθμευσης.
Η εξωτερική ακτίνα σάρωσης και στροφής θα είναι κατά μέγιστο μεταξύ τοίχων 3.800 mm.
Μικρότερη ακτίνα θα αξιολογηθεί θετικά. Η εξωτερική ακτίνα σάρωσης και στροφής να είναι όσο
το δυνατόν μικρότερη και να αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
Κάδος απορριμμάτων - δεξαμενή νερού
Ο κάδος απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένος απαραίτητα από ανοξείδωτο χάλυβα, για
μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής. Η χωρητικότητα του κάδου θα είναι 1,8m3 τουλάχιστον, ενώ
η συνολική χωρητικότητα νερού θα είναι τουλάχιστον 350 lt (επί ποινή αποκλεισμού). Μεγαλύτερη
χωρητικότητα νερού, για μεγαλύτερη αυτονομία σε νερό, ή μεγαλύτερη χωρητικότητα κάδου, θα
αξιολογηθούν θετικά. Η δεξαμενή νερού θα είναι κατασκευασμένη οπωσδήποτε από ειδικό,
ανοξείδωτο υλικό της μέγιστης δυνατής αντοχής.
Η ανατροπή του κάδου να γίνεται υδραυλικά και θα ελέγχεται πλήρως από τον χειριστή. Είναι
επιθυμητό, να υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η ανατροπή του κάδου και με τον χειριστή εκτός
της καμπίνας του οχήματος, ώστε αυτός να μπορεί να έχει καλύτερη οπτική επαφή με τον κάδο. Η
εκφόρτωση του κάδου να γίνεται (με ποινή αποκλεισμού) από ύψος τουλάχιστον 140 cm στο πίσω
μόνο μέρος του οχήματος, για εύκολη και άνετη εκκένωση σε κάδους απορριμμάτων, ανοικτά
containers, απορριμματοφόρα, κ.λ.π. Δυνατότητα ανατροπής από μεγαλύτερα ύψη θα εκτιμηθεί
θετικά. Να υπάρχει οπωσδήποτε η δυνατότητα χειροκίνητης καθόδου του κάδου, σε περίπτωση
βλάβης της υδραυλικής ανατροπής. Από το σημείο της ανατροπής να γίνεται εύκολα και το πλύσιμο
του κάδου, καθώς και ο καθαρισμός του φίλτρου από πιστολέτο χειρός ψεκασμού νερού υψηλής
πίεσης, μέσω συστήματος (αντλίας) υψηλής πίεσης νερού που θα υπάρχει υποχρεωτικά στο
μηχάνημα.
Είναι επιθυμητό και θα αξιολογηθεί θετικά, η δυνατότητα για τον χειριστή της χειρονακτικής
τοποθέτησης απορριμμάτων μέσα στον κάδο.
Σύστημα σάρωσης - αναρρόφησης
Το σάρωθρο θα φέρει τουλάχιστον δύο (2) βούρτσες. Οι προσφερόμενες βούρτσες να έχουν
διάμετρο τουλάχιστον 800 mm και να είναι κατασκευασμένες με ίνες από υλικό υψηλής αντοχής. Η
ταχύτητα περιστροφής των βουρτσών να είναι πλήρως ρυθμιζόμενη από τον θάλαμο του χειριστή,
όπως επίσης η πίεση τους στο οδόστρωμα (για περιπτώσεις “δύσκολων” απορριμμάτων) και η
γωνία κλίσης τους (για καλύτερη σάρωση πλησίον κρασπέδων).
Το σάρωθρο με τον συνδυασμό της αναρροφητικής τουρμπίνας, του αναρροφητικού στομίου και
των δύο τουλάχιστον βουρτσών να παρέχει την δυνατότητα σάρωσης και στα πιο δύσκολα σημεία.
Αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού σάρωθρα με κεντρική κυλινδρική βούρτσα.
Οι βούρτσες να οδηγούν τα απορρίμματα στο κεντρικό στόμιο αναρρόφησης. Τα απορρίμματα
από εκεί που αναρροφούνται από την τουρμπίνα να οδηγούνται στον κάδο απορριμμάτων.
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Ταυτόχρονα με την σάρωση να γίνεται και ψεκασμός νερού στους βούρτσες και στο κεντρικό στόμιο
για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης στο περιβάλλον, μέσω αντλίας χαμηλής πίεσης νερού. Το
σάρωθρο να είναι ικανό να σαρώνει και σε στενούς χώρους ή δρόμους.
Το πλάτος της σάρωσης υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο από τον θάλαμο
χειρισμού, με το μέγιστο τουλάχιστον 2.200 mm, με ποινή αποκλεισμού. Να αναφέρονται στοιχεία
του κατασκευαστή για το ελάχιστο δυνατό και το μέγιστο δυνατό πλάτος σάρωσης. Επιθυμητή, η
δυνατότητα κίνησης των βουρτσών και προς τα εμπρός (κατά τον διαμήκη άξονα του οχήματος)
εκτός από την οριζόντια κίνηση τους, ώστε να υπάρχει καλύτερη οπτική πρόσβαση προς τα
αναρροφούμενα απορρίμματα και κατά συνέπεια καλύτερος έλεγχος και αποτελεσματικότητα της
σάρωσης.
Το άνοιγμα του στομίου αναρρόφησης και η διάμετρος του κεντρικού σωλήνα αναρρόφησης να
είναι ικανοποιητικών διαστάσεων, για την άνετη προσαγωγή και μεγάλων αντικειμένων. Το άνοιγμα
του στομίου αναρρόφησης και η διάμετρος του κεντρικού σωλήνα αναρρόφησης, θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 650 mm και 200 mm αντιστοίχως (με ποινή αποκλεισμού), για την άνετη
αναρρόφηση και μεγάλων αντικειμένων. Μεγαλύτερο άνοιγμα ή μεγαλύτερη διάμετρος, θα
αξιολογηθούν θετικά. Η καμπυλότητα του σωλήνα να είναι τέτοια, ώστε να μην γίνεται
ανασταλτικός παράγοντας στην προσαγωγή των απορριμμάτων. Το υλικό που θα χρησιμοποιείται
για την κατασκευή του σωλήνα να είναι ειδικό μίγμα κατάλληλου υλικού, το οποίο να παρουσιάζει
μεγίστη αντοχή και μέγιστη αντίσταση στην διάβρωση. Να αναφερθεί το είδος του υλικού. Το
στόμιο αναρρόφησης ("κλαπέτο") θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να ακολουθεί το περίγραμμα
του οδοστρώματος και να αναρροφά έτσι μικρά ή ογκώδη απορρίμματα. Είναι επιθυμητό, να
υπάρχει απ’ ευθείας οπτική πρόσβαση του χειριστή προς το στόμιο αναρρόφησης ("κλαπέτο").
Κατά την οπισθοπορεία του σαρώθρου, το στόμιο αναρρόφησης θα ανυψώνεται αυτόματα για
λόγους ασφαλείας.
Η μεγίστη αναρροφητικότητα της τουρμπίνας (m3 / hr) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8.600 m3/
hr. Μεγαλύτερη αναρροφητικότητα θα εκτιμηθεί θετικά. H τουρμπίνα κατά προτίμηση να οδηγείται
από ανεξάρτητο υδραυλικό κινητήρα ικανό να φτάσει την τουρμπίνα στην αναφερόμενη μεγίστη
απόδοση. Εσωτερικά του κάδου, να υπάρχει φίλτρο από ειδικό υλικό, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης
επιφανείας (για την καλύτερη κατακράτηση της σκόνης), το οποίο ταυτόχρονα να αποτελεί και
προστατευτικό πλέγμα από τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα.
Ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει στοιχεία του κατασκευαστή σχετικά με την ταχύτητα στην οποία
επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα σάρωσης. Επίσης θα αναφέρεται η μέγιστη κλίση του
οδοστρώματος στην οποία μπορεί να εργαστεί το μηχάνημα.
Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης του οχήματος να λειτουργεί υδραυλικά υποβοηθούμενο, να είναι διπλό και
ανεξάρτητο για τους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους τροχούς. Σε περίπτωση προβλήματος του
υδραυλικού συστήματος (διαρροή, κλπ.) το μηχάνημα να διαθέτει αυτόματο σύστημα, το οποίο να
έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιεί το όχημα και να προσφέρει ταυτόχρονα ασφάλεια στους
επιβαίνοντες.
Εκτός από το βασικό σύστημα πέδησης, το όχημα να διαθέτει χειρόφρενο το οποίο να επενεργεί
στους πίσω τροχούς και να είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με πλήρες φορτίο σε δρόμους
με κλίση μεγαλύτερη του 15 %.
Τροχοί - Ελαστικά
Οι τέσσερις (4) τροχοί θα φέρουν όμοια πνευστά ελαστικά κατάλληλου είδους και διαστάσεων,
τα οποία θα εξασφαλίζουν στο μηχάνημα εξαιρετική πρόσφυση και την μέγιστη δυνατή ευστάθεια.
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Βάρος - Διαστάσεις
Οι διαστάσεις του σαρώθρου θα είναι οι δυνατόν μικρότερες, ώστε να έχει το σάρωθρο όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη ευκινησία και ευελιξία.
Μέγιστες δυνατές διαστάσεις (με ποινή αποκλεισμού):
Μήκος (με τις βούρτσες) 5.000 mm.
Πλάτος
1.320 mm.
Υψος (με φάρο)
2.250 mm.
Μικρότερες διαστάσεις θα αξιολογηθούν θετικά.
Οπωσδήποτε οι διαστάσεις του οχήματος τα κατ’ άξονα βάρη, τα κατασκευαστικά του στοιχεία
να πληρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Το μικτό βάρος του σαρώθρου να μην υπερβαίνει τα 6000 kg περίπου. Για το παραπάνω μικτό
βάρος το ωφέλιμο φορτίο να είναι το μέγιστο δυνατό (θα αξιολογηθεί θετικά) και οπωσδήποτε όχι
λιγότερο από 1.650 kg.
Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι α - Ε ρ γ α λ ε ί α - Π ρ ό σ θ ε τ ος ε ξ ο π λ ι σ μ ό ς - Ε κ π α ί δ ε υ σ η
Το σάρωθρο θα φέρει, με ποινή αποκλεισμού, αντλία υψηλής πίεσης νερού και πιστόλι χειρός
εκτόξευσης νερού υψηλής πίεσης με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 6 m, για πλύσιμο μετά τη χρήση ή
πλύσιμο παρακείμενων επιφανειών.
Θα υπάρχει σύστημα φωτισμού πορείας και εργασίας, απόλυτα σύμφωνο κατά Κ.Ο.Κ. θα
υπάρχει προειδοποιητικός φάρος στην οροφή του οχήματος, δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης, φανοί
για νυχτερινή εργασία κ.λ.π. και απαραίτητα ηχητικό σήμα (βομβητής) οπισθοπορείας.
Τρίγωνο βραδυπορίας, στο οπίσθιο μέρος του οχήματος, πλήρης εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα),
πυροσβεστήρας, φαρμακείο, γρύλλος, μπουλονόκλειδο, τρίγωνο βλαβών. Για τα συνήθη εργαλεία
συντήρησης, να υποβληθεί κατάλογος εργαλείων που συνοδεύουν το μηχάνημα.
Θα συνοδεύεται από Εγχειρίδιο Χειρισμού και Συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και
εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική.
Θα υποβληθεί επίσης και κατάλογος προαιρετικών (πρόσθετων) παρελκομένων (με περιγραφή
της εργασίας που επιτελεί το καθένα), με ξεχωριστές τιμές στην οικονομική προσφορά.
Με την παράδοση του μηχανήματος, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει δωρεάν, πλήρη
εκπαίδευση στους χειριστές και τους συντηρητές του Δήμου (να υποβληθεί υποχρεωτικά
πρόγραμμα εκπαίδευσης).
Εγκρίσεις – Πιστοποιήσεις - Διακριτικά
Θα παραδοθεί η αντίστοιχη έγκριση τύπου Μ.Ε. στην Ελλάδα μαζί με το σάρωθρο. Επίσης, θα
παραδοθεί υποχρεωτικά με το σάρωθρο, το αντίστοιχο πιστοποιητικό CE. Στις πλευρές του
οχήματος θα αναγράφεται ολογράφως η επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» και το
έμβλημα που θα ορίσει ο Δήμος. Επίσης θα υπάρχει κίτρινη περιμετρική λωρίδα πλάτους περίπου
10 cm. Είναι υποχρεωτικό να είναι ο κατασκευαστής του σαρώθρου πιστοποιημένος κατά ISO 9001
όπως ισχύει. Επίσης, ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 όπως ισχύει. Τα
πιστοποιητικά αυτά, θα υποβληθούν (με ποινή αποκλεισμού) μαζί με την προσφορά.
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, με ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερος
από ένα (1) έτος από την παράδοση του σαρώθρου ετοίμου προς λειτουργία. Μεγαλύτερος χρόνος
εγγύησης θα εκτιμηθεί θετικά.
Ανταλλακτικά - Τεχνική υποστήριξη
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Ο προμηθευτής υποχρεούται όπως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την
παράδοση του σαρώθρου, εφοδιάζει τον Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τ’ ανταλλακτικά και να παρέχει
τεχνική υποστήριξη. Θα πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση (με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του προμηθευτή). Θα πρέπει
επίσης να δηλώνεται, η παρεχόμενη έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου
ανταλλακτικών. Υποχρεούται επίσης ο προμηθευτής, όπως διαθέτει ή συνεργάζεται με
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου μηχανήματος συνεργείο για την
κάλυψη των εργασιών συντήρησης/εγγύησης εντός νομού Αττικής.
Χρόνος παράδοσης
Ο χρόνος παράδοσης του σαρώθρου, ετοίμου προς λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του
Αμαξοστασίου του Δήμου, είναι το ανώτερο εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την
υπογραφή της σύμβασης. Συντομότερος χρόνος παράδοσης, θα αξιολογηθεί θετικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> Ομάδας 2 (Αναρροφητικό σάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχύς κινητήρα
1
Κυβισμός κινητήρα
2
Μέγιστη ροπή
3
Επιφανεια σαρωσης ανα ώρα
4
Eξωτερική
ακτίνα σάρωσης5
6
7
8
9
10

στροφής μεταξύ τοίχων
Δεξαμενή καυσίμου
Μέγιστο πλάτος σάρωσης
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής
απορριμμάτων
Μέγιστη
αναρροφητικότητα
τουρμπίνας
Χωρητικότητα ύδατος, άθροισμα
όλων των δεξαμενών παροχής
νερού ψεκασμού

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

>62KW
2.900 cm3.
270 Nm
>26.400,00μ2/ωρα
<3.800 χιλ.

5
2
6
4
3

>50 lt
>2.200 χιλ.
>1,8 κυβ. μέτρα

3
4
7

>8.600 κυβ. μ./ώρα

7

>350 λίτρα

6

11
12

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 100-120 *

4
Άνοιγμα στομίου αναρρόφησης

>650 χιλ.

Διάμετρος
κεντρικού σωλήνα
αναρρόφησης

>200 χιλ.

4

>50 χλμ/ώρα

3

13
Ταχύτητα πορείας

14

3
Ύψος οπίσθιας εκφόρτωσης

15
16

>1,40 μ.

Ωφέλιμο φορτίο

>1.650 κιλά

Μέγιστες διαστάσεις (πορείας) :
Μήκος (με βούρτσες)
:
Πλάτος
:
Ύψος (με φάρο)
:

<5.000 χιλ.
<1.320 χιλ.
<2.250 χιλ.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρόνος παράδοσης
< 150 ημερολογιακές
17

6
3

70%
9

ημέρες **

18

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας

9
> 1 έτος **

19
20
21
22

Χρόνος αντιμετώπισης συνήθων
μικρών βλαβών (κάλυψη εγγύησης)
Xρόνος προσκόμισης απαιτούμενων
ανταλλακ/κών μικρών βλαβών
(εγγύησης)
Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά
Δωρεάν εργασίες τακτικής συντήρησης
(service)

3
< 3 ημέρες **

3
< 3 ημέρες **
> 10 έτη **
> 2 ***

3
3

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ U*
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* Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς
αναλογικά μεταξύ των παραδεκτών προσφορών όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Τη μέγιστη βαθμολογία 120
βαθμών θα λάβει η προσφορά που θα παρουσιάζει τη μέγιστη υπερκάλυψη των απαιτήσεων κάθε εκάστου κριτηρίου. Οι υπόλοιπες
προσφορές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων θα βαθμολογηθούν μεταξύ 100 και 120, αναλογικά με βάση του
ποσοστού της υπερκάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου που παρουσιάζουν μεταξύ της μέγιστης προσφοράς υπερκάλυψης και τις
ελάχιστες απαιτήσεις των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+ ……..+σν.Κν
** Αφορά όλο το μηχάνημα, κινητήρα, πλαίσιο και όλα τα υποσυστήματα
*** Εντός δύο (2) ετών, αφορά όλο το μηχάνημα, κινητήρα, πλαίσιο και όλα τα υποσυστήματα, περιλαμβανομένης εργασίας,
αναλωσίμων και ανταλλακτικών

Π. ΦΑΛΗΡΟ 21 /12 / 2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
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Ο Μ Α Δ Α 3 (Φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο με αρπάγη)
Άρθρο 1ον Φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο με αρπάγη
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός καινούργιου, αμεταχείριστου, πρόσφατης
κατασκευής (έως 1 έτος) οχήματος τύπου ανοιχτού φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα ωφέλιμου
φορτίου πέντε (5) τόνων, με γερανό με αρπάγη κατάλληλα τοποθετημένη ανάμεσα στην καμπίνα
και την ανοιχτή κιβωτάμαξα ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα προς τις πλευρές του
οχήματος, να συλλέγει αντικείμενα, να τα αποθέτει εντός της κιβωτάμαξας και αντίστροφα.
Το πλαίσιο του οχήματος θα έχει μεικτό βάρος τέτοιο ώστε να υπερκαλύπτει το άθροισμα των
βαρών του πλαισίου πλήρες υγρών, καυσίμων και οδηγού, της υπερκατασκευής με πλήρη
εξοπλισμό και πλήρως γεμάτη με φορτίο πέντε (5) τόνων καθώς και όποιο άλλο φέρων φορτίο
προβλέπεται να υπάρχει στο όχημα κατά τη λειτουργία του. Ακόμα η κατανομή των βαρών ανά
άξονα δεν θα υπερβαίνει τις προδιαγραφές αντοχής του κάθε άξονα του πλαισίου.
Θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του
Δήμου εκτός από ασφάλιση (ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το
στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, o Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). Στις πλευρές του
οχήματος θα αναγράφεται ολογράφως η επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» και το
έμβλημα που θα ορίσει ο Δήμος. Ακόμη θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου έτοιμο για
χρήση, θα συνοδεύεται δε από συνήθη εργαλεία, τρίγωνο βλαβών, πυροσβεστήρες, φαρμακείο και
προειδοποιητικούς φωτεινούς φάρους (τοποθετημένους έναν στην οροφή της καμπίνας κι ένα στο
πάνω πίσω μέρος της κιβωτάμαξας) και ότι άλλο απαιτείται από τη Νομοθεσία για νόμιμη
λειτουργία και κίνηση. Ακόμα θα παραδοθούν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, κατάλογο
ανταλλακτικών του πλαισίου, των μηχανισμών του και του κινητήρα και θα έχει τουλάχιστον δύο
(2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. Το όχημα θα πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και
υγείας που θέτει υποχρεωτικά η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ(CE)
για όλη την κατασκευή, του άρθρου 24 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ εφόσον εφαρμόζεται. Ο
κατασκευαστής του οχήματος, ολικός ή μερικός, θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 ή
ισοδύναμο όπως ισχύει και σύμφωνα με το αρ. 56 του ν4412/2016. Ο προσφέρων, εφόσον δεν
είναι ο ίδιος μερικός ή ολικός κατασκευαστής του προσφερόμενου οχήματος, θα είναι
πιστοποιημένος κατά ISO9001 ή ισοδύναμο όπως ισχύει για εμπορία ανάλογων οχημάτων και
σύμφωνα με το αρ. 56 του ν4412/2016.
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, και θα πληροί τις τρέχουσες
προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά το χρόνο παράδοσης του οχήματος (ενδεικτικά
EURO 6). Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει λόγω ισχύος προς μεικτό
βάρος τουλάχιστον 14 HP/τόνο και η μέγιστη ροπή του λόγο ροπής προς μεικτό βάρος τουλάχιστον
50 Νm/τόνο. Η δεξαμενή καυσίμων θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 200 λίτρων, ώστε να έχει
το όχημα ικανοποιητική αυτονομία λειτουργίας. Τα τμήματα της μηχανής, τα υδραυλικά έμβολα, οι
υδραυλικές και αέρος σωληνώσεις θα πρέπει να είναι προφυλαγμένα κατά το δυνατό από επαφή
με τα κινούμενα μέρη, μη εμφανή και στερεωμένα έτσι ώστε να μην προεξέχουν και είναι ευάλωτα
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σε φθορές. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό, έξι (6) τουλάχιστον σχέσεων εμπροσθοπορείας
(συγχρονισμένων) και μία (1) οπισθοπορείας, ενώ θα φέρει δυναμολήπτη (ΡΤΟ) για την κίνηση
μηχανικών μερών της υπερκατασκευής. Το διαφορικό οι άξονες και τα ημιαξόνια θα είναι γνήσια
του εργοστασίου κατασκευής ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής ώστε να εγγυώνται την αντοχή
και την καλή λειτουργία του αυτοκινήτου.
Οι διαστάσεις του πλαισίου θα είναι οι μικρότερες δυνατές για ευελιξία σε κάθε είδους δρόμο,
μεταξόνιο τέτοιο ώστε η διάμετρος αναστροφής (μεταξύ τοίχων) να είναι έως 15 μ, πλάτος
οχήματος (μη περιλαμβανομένων των καθρεπτών) έως 2,30 μ και θα είναι κατασκευασμένο από
χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής ώστε να καλύπτονται οι δυνάμεις που ασκούνται από τα
διάφορα τμήματα του μηχανήματος χωρίς να υπάρχουν παραμορφώσεις. Στο εμπρός μέρος θα
υπάρχει υποδοχή ρυμούλκησης με κατάλληλο πείρο υψηλής αντοχής.
Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος αέρος, κατάλληλης ισχύος πέδησης ώστε
να ακινητοποιείται με ασφάλεια από τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης με πλήρες φορτίο καθώς και
αντίστοιχο χειρόφρενο το οποίο θα συγκρατεί το όχημα σε κλήσεις τουλάχιστον 20% με πλήρες
φορτίο και θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες (οδηγία 91/422 EC). Θα υπάρχει
σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS), βαλβίδα ρύθμισης πέδησης πίσω άξονα με βάση
το φορτίο και βοηθητικό σύστημα φρένων-μηχανόφρενο (κλαπέτο) διπλής τουλάχιστον
λειτουργίας. Ακόμη θα φέρει συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic
Stability System – ESP) του οχήματος ή και συστήματος EBD (Electronic Brakeforce Distribution) για
βελτίωση της ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο
Η καμπίνα του χειριστή θα είναι μεταλλική, κλειστού τύπου, ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα, με ανατροπή, θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα θέρμανσης-ψύξης (A/C), ψηφιακό
ταχογράφο, περιοριστή ταχύτητας, ραδιόφωνο με ηχεία, κατάλληλη θερμοηχομόνωση, αλεξήλια,
κρύσταλλα ασφαλείας και πλήρη εσωτερική επένδυση. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι πλήρως
ρυθμιζόμενο κατά μήκος , ύψος και κλήση πλάτης, και θα υπάρχει και κάθισμα συνοδηγού ενός ή
δύο ατόμων. Η καμπίνα θα διαθέτει επίσης πλήρη σειρά οργάνων και λυχνιών για τον έλεγχο της
καλής λειτουργίας τόσο του πλαισίου και του κινητήρα όσο και της υπερκατασκευής. Θα υπάρχουν
εξωτερικοί καθρέπτες εσωτερικά ρυθμιζόμενοι που θα καλύπτουν τόσο την πλευρά του οδηγού όσο
και την απέναντι (τουλάχιστον 2, πίσω και κάτω) καθώς και τις εμπρός γωνίες του οχήματος. Θα
υπάρχουν τα απαραίτητα φώτα όγκου, φάροι, ανακλαστικά κλπ, βομβητής οπισθοπορείας ενώ η
ηλεκτρική εγκατάσταση (24V) θα επαρκεί για την κάλυψη όλων των φωτιστικών και ηλεκτρικών
αναγκών του οχήματος με πρόβλεψη για επιπλέον παροχές. Θα φέρει σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι)
με υδραυλική ή άλλου τύπου υποβοήθηση. Μέγιστος αριθμός στροφών τιμονιού από τέρμα δεξιά
σε τέρμα αριστερά, 4,5 πλήρεις περιστροφές.
Θα συμπαραδοθούν εφεδρικός τροχός πλήρης (ζάντα και ελαστικό), τάκος συγκράτησης οχήματος,
σειρά συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του, πυροσβεστήρας σύμφωνα
με τον ΚΟΚ, τρίγωνο βλαβών, φαρμακείο αυτοκινήτου, βιβλία συντήρησης και επισκευής –
πλαισίου και υπερ/κευής.
Το βασικό χρώμα του οχήματος τόσο για το πλαίσιο όσο και για την υπερκατασκευή θα είναι λευκό
πέραν των διακριτικών και της περιμετρικής κίτρινης λωρίδας πλάτους 10εκ. Εξωτερικά το όχημα θα
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είναι βαμμένο με χρώμα ‘ντούκο’ πιστολιού σε δύο τουλάχιστον στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσματος
και ασταρώματος, με χρώμα άριστης ποιότητας.
Η γενική κατάσταση του οχήματος θα είναι άριστη και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας
ενός (1) έτους τουλάχιστον από την ημερομηνία παράδοσης του.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε συμπλήρωση , ενίσχυση ή τροποποίηση
που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι τουλάχιστον 5 τόνους (Μη περιλαμβανομένου πλαισίου,
υγρών, γερανού, υπερκατασκευής, οδηγού κλπ ) πλέον του βάρους του γερανού με την αρπάγη και
της υπερκατασκευής της κιβωτάμαξας.
Το πλαίσιο, η κιβωτάμαξα, η αρπάγη και τα λοιπά παρελκόμενά τους θα είναι απολύτως
καινούργια, θα φέρουν όλα τα απαραίτητα υλικά για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος σε
δημόσιους δρόμους σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και όλα τα παραπάνω θα πρέπει να πληρούν
όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος όσον αφορά την κατασκευή, την
ασφάλεια, τους ρύπους κλπ. Το όχημα θα συνοδεύει ακόμα, εγχειρίδιο κατασκευαστή όσον αφορά
τις λειτουργίες του και την συντήρησή του και κατάλογος ανταλλακτικών σε μορφή φυλλαδίου ή
CD.
Το όχημα θα παραδοθεί ελεύθερο βαρών, έτοιμο για άμεση κυκλοφορία, με πινακίδες, άδεια
κυκλοφορίας (που θα έχει πιστοποιημένη την ύπαρξη περιοριστή ταχύτητας). Τυχόν έγγραφα που
θα χρειαστούν για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας θα παρασχεθούν από το Δήμο. Η ασφάλιση
του οχήματος θα γίνει από το Δήμο.
Το υδραυλικό σύστημα του οχήματος θα πρέπει να είναι κατάλληλο να αντιμετωπίσει τις ανάγκες
του οχήματος, του γερανού με την αρπάγη και της ανατροπής της κιβωτάμαξας. Το σύστημα
διεύθυνσης, ο συμπλέκτης και λοιπές λειτουργίες του οχήματος θα καλύπτονται απ’ το υδραυλικό
σύστημα με το οποίο εξοπλίζει το εργοστάσιο κατασκευής το βασικό όχημα.
Ειδικά για τις ανάγκες του γερανού, της υδραυλικής αρπάγης και του συστήματος ανατροπής της
κιβωτάμαξας, το ξεχωριστό σύστημα αντλίας ή αντλιών, σωληνώσεων, βαλβίδων κλπ θα πρέπει να
καλύπτει τις απαιτήσεις σε πίεση και παροχή λαδιού, όλων των ανωτέρω κατασκευών με τις
απαραίτητες ανοχές τουλάχιστον 20%, οι προδιαγραφές του οποίου θα αναφέρονται σαφώς από
τους προσφέροντες.
Η καμπίνα θα είναι υδραυλικά χειροκίνητα ανακλινόμενη για άνετη πρόσβαση στον κινητήρα, και
θα διαθέτει ελαστική ανάρτηση για απομόνωση των κραδασμών.
Στην οροφή της καμπίνας θα υπάρχει περιστρεφόμενος φωτεινός φάρος με έλεγχο από τον πίνακα
οργάνων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
Το όχημα θα φέρει ψηφιακό ταχογράφο, και περιοριστή ταχύτητας με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά,
τρίγωνο, φαρμακείο εξοπλισμένο με είδη Α’ βοηθειών, πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. , και
σειρά εργαλείων που θα αναφέρονται αναλυτικά στην προσφορά. Επίσης βιβλίο οδηγιών χρήσης
οχήματος, βιβλίο συντήρησης, και βιβλίο ανταλλακτικών.
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Η κιβωτάμαξα θα είναι ανοιχτή, υδραυλικά ανατρεπόμενη, κατάλληλη για το ζητούμενο ωφέλιμο
φορτίο και ικανής χωρητικότητας. Το πλάτος της δεν θα είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του
οχήματος. Το εσωτερικό μήκος της θα είναι 4μ. (όχι αποκλεισμός). Το ελάχιστο εσωτερικό ύψος της
κιβωτάμαξας θα είναι περίπου 70 εκατοστά (ή το δυνατόν μεγαλύτερο βάση Νομοθεσίας εάν δεν
επιτρέπεται αυτό) και θα παραδοθεί με έτοιμες υποδοχές για πλευρικά παραπέτα. Θα πρέπει να
είναι μελετημένη ώστε να λειτουργεί αρμονικά με το γερανό και να μην εμποδίζεται η λειτουργία
της αρπάγης από τις διαστάσεις και την τοποθέτηση της κιβωτάμαξας. Ο χώρος που θα μείνει κενός
ανάμεσα στην καμπίνα και στην κιβωτάμαξα θα πρέπει να επαρκεί για να λειτουργεί ο τελευταίος
χωρίς να προσκρούει στην καμπίνα ή στον καθρέφτη της κιβωτάμαξας, αλλά και να μην υπάρχει
σημαντικό αχρησιμοποίητο κενό ανάμεσά τους. Η κατασκευή της θα είναι από λαμαρίνα πάχους
τουλάχιστον 5 χιλ για το δάπεδο και 3 χιλ για τα πλαϊνά, τον καθρέπτη, τους ορθοστάτες και τα
λοιπά τμήματα ενισχυμένη κατάλληλα. Η κατασκευή θα είναι ισχυρή ώστε να αντέχει σε δυσμενή
χρήση καθώς και το πλαίσιο, το σύστημα έδρασης και ανατροπής θα είναι μελετημένα για τέτοια
χρήση. Ενισχύσεις θα υπάρχουν περιμετρικά της κιβωτάμαξας και στην πίσω πόρτα(πάχους
λαμαρίνας τουλάχιστον 4χιλ). Ο έλεγχος της ανατροπής θα γίνεται μέσα από την καμπίνα του
οδηγού και θα έχει ενδεικτική λυχνία σύμπλεξης. Ο υδραυλικός ανυψωτήρας θα είναι ισχυρός και
θα πρέπει να αντεπεξέρχεται σε φορτία μεγαλύτερα της κιβωτάμαξας με πλήρες φορτίο, και θα
συνοδεύεται από αντλία κατάλληλης πίεσης και παροχής. Σκάλες ανόδου θα υπάρχουν και στις δύο
πλευρές της καρότσας και θα τοποθετηθούν λασπωτήρες στους πίσω τροχούς. Επίσης θα πρέπει να
υπάρχουν υποδοχές στα πλαϊνά της κιβωτάμαξας για ταχεία και ασφαλή τοποθέτηση παραπέτων
εάν χρειαστεί. Τέλος η κιβωτάμαξα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο στρώματα αντισκωριακής
προστασίας μετά από αρχική επεξεργασία.
Το χρώμα της όλης κατασκευής θα είναι λευκό. Να δοθούν τα τεχνικά στοιχεία της κιβωτάμαξας,
όπως βάρος, διαστάσεις κλπ.
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι αρθρωτός, τηλεσκοπικός υδραυλικής λειτουργίας, ανυψωτικής
ικανότητας τουλάχιστον 1000 κιλών σε οριζόντια έκταση 7 μέτρων. Η οριζόντια ακτίνα λειτουργίας
του θα είναι τουλάχιστον 7 μέτρα. Ο μηχανισμός θα είναι αρθρωτός έτσι ώστε όταν δεν
χρησιμοποιείται θα διπλώνει ούτως ώστε να μην εμποδίζει τις υπόλοιπες λειτουργίες του οχήματος.
Θα πρέπει να είναι γρήγορος στη λειτουργία του ώστε να μπορεί να εκτελέσει πολλαπλές
φορτοεκφορτώσεις σε σύντομο διάστημα ώστε όταν χρησιμοποιείται σε στενούς δρόμους να μην
διακόπτεται η κυκλοφορία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο άκρο του γερανού θα είναι
προσαρμοσμένη και σε πλήρη λειτουργία, υδραυλική περιστρεφόμενη αρπάγη 8 έως 10
αντικριστών δοντιών με άνοιγμα τουλάχιστον 1,00μέτρα η οποία θα αναρτάται εύκολα από το άκρο
του γερανού και θα συνδέεται με το υδραυλικό κύκλωμα με ταχυσυνδέσμους. Θα φέρει
τηλεχειριστήριο (remote contol) για όλες τις κινήσεις του γερανού και των παρελκόμενων του. Θα
υπάρχει υποχρεωτικά κάθισμα χειριστή στην κορυφή του γερανού και μια σειρά χειριστήρια
ελέγχου προσαρτημένα σε κατάλληλο σημείο ελέγχου στην βάση του ανυψωτικού μηχανισμού.
Επίσης θα υπάρχουν υδραυλικοί σταθεροποιητές και από τις δύο πλευρές του οχήματος οι οποίοι
θα μπορούν να εκτείνονται οριζόντια ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία του οχήματος. Οι
υδραυλικές σωληνώσεις του γερανού θα είναι προστατευμένες εντός κατάλληλων βαρέως τύπου
καναλιών για προστασία από φθορές. Ζητούνται ακόμα να υπάρχουν βαλβίδες αντεπιστροφής
στους υδραυλικούς κυλίνδρους, κάποιο σύστημα ελέγχου υπερφόρτωσης, και διακόπτες ασφαλείας
κοντά στα χειριστήρια ή τους σταθεροποιητές. Θα πρέπει να ενισχυθεί κατάλληλα το πλαίσιο του
οχήματος ώστε να μπορεί να δεχθεί τα φορτία που αναπτύσσονται από το γερανό. Ο γερανός με
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την αρπάγη μπορούν να πάρουν υδραυλική ισχύ από ξεχωριστή αντλία από αυτή που χρησιμοποιεί
η κιβωτάμαξα, κατάλληλη για τις προδιαγραφές του γερανού, ή εάν καλύπτονται οι προδιαγραφές
του, από την αντλία της ανατροπής με κατάλληλη διάταξη. Ο γερανός και η αρπάγη θα πρέπει να
πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με κίτρινη γραμμή πλάτους 10 εκ περιμετρικά του οχήματος και τα
διακριτικά του Δήμου ήτοι, ολογράφως την φράση «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» και το
έμβλημα που θα ορίσει ο Δήμος. Ακόμα θα συμπαραδοθούν:
α) Εφεδρικός τροχός με ελαστικό
β) Σειρά συνήθων εργαλείων
γ) Πυροσβεστήρα κατά ΚΟΚ, που θα ισχύει κατά την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.
δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ
ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ
στ) Ταχογράφο ψηφιακό (με κάρτες και εκτυπωτή)
ζ) Σειρά τεχνικών βιβλίων συντήρησης στην Ελληνική, για το πλαίσιο και την υπερκατασκευή.
Επίσης για το αυτοκίνητο ( πλαίσιο και υπερκατασκευή ) ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει
βιβλίο ανταλλακτικών ή άλλο σύστημα παραγγελίας τούτων και βιβλίο επισκευών (WORK SHOP
MANUAL).
Π. ΦΑΛΗΡΟ 21/12/2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΤ. ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> Ομάδας 3 (Φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 100-120 *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λόγος ισχύος
1

>14 ΗΡ/ΤΟΝ

5

≥ 50 Νm/τόνο
≤ 15 m

5
7

≥ 200 lt

3

2
3
4

Λόγος ροπής/βάρος
Διάμετρος
κύκλου
μεταξύ τοίχων
Δεξαμενή καυσίμου

στροφής

5

Πάχος υλικού κατασκευής πλευρών
κιβωτάμαξας

3 χιλ

4

6

Πάχος υλικού κατασκευής πατώματος
κιβωτάμαξας

5 χιλ

7

7

Μέγιστο πλάτος πλαισίου

≤2,30 μ

10

8

Ωφέλιμο φορτίο **

5 τόνοι

8

9

Μήκος καρότσας εσωτερικά

≥4m

7

10

Ακτίνα έκτασης γερανού

≥7μ

7

11

Ικανότητα ανύψωσης γερανού σε
ακτίνα 7μ

1000χλγ

7

12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρόνος παράδοσης
< 120 ημέρες
13
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
> 2 έτη ***
14
Χρόνος
αντιμετώπισης
συνήθων
<
2
ημέρες ***
15
μικρών βλαβών (κάλυψη εγγύησης)

16
17
18

Xρόνος προσκόμισης απαιτούμενων
ανταλλακ/κών μικρών βλαβών
(εγγύησης)
Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά
Δωρεάν εργασίες τακτικής συντήρησης
(service)

70%
6
10
3
3

< 3 ημέρες ***
> 10 έτη ***
> 2 ****

2
6

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ U*
* Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς αναλογικά
μεταξύ των παραδεκτών προσφορών όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Τη μέγιστη βαθμολογία 120 βαθμών θα λάβει η
προσφορά που θα παρουσιάζει τη μέγιστη υπερκάλυψη των απαιτήσεων κάθε εκάστου κριτηρίου. Οι υπόλοιπες προσφορές που
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων θα βαθμολογηθούν μεταξύ 100 και 120, αναλογικά με βάση του ποσοστού της
υπερκάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου που παρουσιάζουν μεταξύ της μέγιστης προσφοράς υπερκάλυψης και τις ελάχιστες
απαιτήσεις των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+
……..+σν.Κν

** Μη περιλαμβανομένου πλαισίου, υγρών, γερανού, υπερκατασκευής, οδηγού κλπ
*** Αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή
**** Εντός δύο (2) ετών, αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή περιλαμβανομένης εργασίας, αναλωσίμων και ανταλλακτικών
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Π. ΦΑΛΗΡΟ 21/12/2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [ΕΕΕΣ]

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης τοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία
ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2018-196070
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2019/S 003-004345
URL της ΕΕ
National Official Journal
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Δήμος Π. Φαλήρου
Χώρα:
Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων δρόμων, 2018
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων ωφέλιμου
όγκου φόρτωσης 16 κ.μ., προκειμένου να χρησιμεύσουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων του
Δήμου, σε αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων, η χρήση των οποίων καθίσταται ασύμφορη,
καθώς αυξάνεται συνεχώς το κόστος χρήσης και συντήρησής τους, για την κάλυψη των αναγκών
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Π. Φαλήρου. Ακόμη προβλέπεται η προμήθεια δύο (2)
αναρροφητικών σαρώθρων χωρητικότητας της τάξης των 2 κ.μ., για την ενίσχυση της Υπηρεσίας
καθαριότητας στον τομέα καθαρισμού των οδών, πάρκων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων και
τέλος προβλέπεται η προμήθεια δύο (2) Φορτηγών ανατρεπόμενων με αρπάγη, καθώς τα 2
παλαιότερα αντίστοιχα οχ/ τα που διαθέτει ο Δήμος, παρουσιάζουν συχνές βλάβες και έχουν
υψηλό κόστος συντήρησης και χρήσης
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Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
380/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων
στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
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❍ Όχι
• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και
σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία προμήθειας:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
Επώνυμο
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Ημερομηνία γέννησης
Τόπος γέννησης
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
--Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την
έκταση, τον σκοπό …):
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από
τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους
φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή
τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV
και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες.
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων:
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον
των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III
για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή
στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται
στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα.
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της
σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασηςπλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή
την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες
μορφές εμπορίας ανθρώπων με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 5.4.2011,
σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική
απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
--Ενεχόμενο ποσό
--Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική
απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω
απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι
αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του
περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο
εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του
κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
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Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του
εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό
δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της
οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης
δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
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οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Διακανονισμός με τους πιστωτές
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση,
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
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οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
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εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας
είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση,
βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την
εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
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Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην
κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης,
πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων
εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των
κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Α: Καταλληλότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο
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Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής
του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του,
όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από
ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα
που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης,
των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος κύκλος εργασιών
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
Για τις συμβάσεις προμηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριμένου τύπου
Μόνο για τις συμβάσεις δημόσιων προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις του συγκεκριμένου
τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την
τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
--Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Αποδέκτες
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τους
ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: Όσον αφορά
το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
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καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας
Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα
μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα
ακόλουθα:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης
κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από ιδρύματα ελέγχου της ποιότητας
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους
μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Δ:
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια
επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της
ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
Σελίδα 93

ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ

19PROC004325339 2019-01-13

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων
κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
Κωδικός
Εκδότης
-

ΛήξηΈ
ρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση
σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις
απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση
πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
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Τόπος
Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Β. ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ»
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις
απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια του
κατασκευαστικού οίκου.
Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα ώστε να
διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Υπάρχει ένα φύλλο συμμόρφωσης για κάθε ομάδα.Οι
διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το φύλλο
των μηχανημάτων, συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του
επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα
σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).
2. Κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν
πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια,
υπολογισμούς κλπ των προσφερομένων ειδών, εφόσον αυτές δεν ενυπάρχουν στα τεχνικά
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φυλλάδια. Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να προσδιορίζεται η ακριβής θέση των
φωτογραφιών των προσφερομένων ειδών εντός του τεχνικού φυλλαδίου.
3. Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα
παρακάτω:
Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» και «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας
την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή,
πληρότητα και τεκμηρίωση ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Α.Α.
Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η παραπομπή στην αναλυτική
τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που
αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο
με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο, που κατά την κρίση του
διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη κατά προτίμηση συμπλήρωση των παραπομπών, οι
οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4
Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναλυτική τεχνική έκθεση του
επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη
συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία
καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή Α/Α 4.5).
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης,
υπερισχύουν οι απαντήσεις του φύλλου συμμόρφωσης.

ΟΜΑΔΑ 1 Απορριμματοφόρα
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Απορριμματοφόρο 16 κ.μ

1.1

1.2

Όχημα απορριμματοφόρο με κιβωτάμαξα ωφέλιμης ΝΑΙ
χωρητικότητας 16 κυβ. μέτρων τύπου υπερκατασκευής
επί πλαισίου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων
τύπου πρέσας που επιτυγχάνει τελική συμπίεση των
απορριμμάτων (σχέσης όγκου συμπιεσμένων προς
ασυμπίεστα) τουλάχιστον έξι προς ένα (6:1), με
μηχανισμό ανύψωσης των κάδων, τύπου χτένας και με
μπράτσα κατάλληλα για κάδους προδιαγραφών κατά DIN
30700, DIN 30740 και ΕΝ 840 1-2-3 χωρητικότητας από
120 έως 1.300 λίτρα.
Το όχημα θα είναι απολύτως καινούργιο και
αμεταχείριστο, κατασκευής έως εννέα (9) μηνών, θα
πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές καυσίμων, ρύπων,
ασφαλείας κ.λ.π. της τρέχουσας νομοθεσίας και του ΚΟΚ
για κίνηση εντός του νομού Αττικής που θα ισχύουν κατά
το χρόνο παράδοσης του οχήματος και σύμφωνο με τη
Νομοθεσία για μηχ/τα ΟΤΑ.
Θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και άδεια
κυκλοφορίας στο όνομα του Δήμου εκτός από ασφάλιση
(ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες
έως και το στάδιο έκδοσης πινακίδων και άδειας
κυκλοφορίας, o Δήμος θα παρέχει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο
που θα απαιτηθεί). Στις πλευρές του οχήματος θα
αναγράφεται ολογράφως η επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» και το έμβλημα που θα ορίσει ο Δήμος.
Ακόμη θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου έτοιμο
για χρήση, θα συνοδεύεται δε από συνήθη εργαλεία,
τρίγωνο βλαβών, πυροσβεστήρες, φαρμακείο και
προειδοποιητικούς φωτεινούς φάρους (τοποθετημένους
έναν στην οροφή της καμπίνας κι ένα στο πάνω πίσω
μέρος της κιβωτάμαξας) και ότι άλλο απαιτείται από τη
Νομοθεσία για νόμιμη λειτουργία και κίνηση. Ακόμα θα
παραδοθούν εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης,
κατάλογο ανταλλακτικών του πλαισίου, των μηχανισμών
του και του κινητήρα και θα έχει τουλάχιστον δύο (2)
χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο κατασκευαστής
του οχήματος, ολικός ή μερικός, θα είναι πιστοποιημένος
κατά ISO9001 και ISO14001 και OHSAS18001 ή
ισοδύναμα όπως ισχύουν και σύμφωνα με το αρ. 56 του
ν4412/2016. Ο προσφέρων, εφόσον δεν είναι ο ίδιος
μερικός ή ολικός κατασκευαστής του προσφερόμενου
οχήματος, θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 για
εμπορία ανάλογων οχημάτων και σύμφωνα με το αρ. 56
του ν4412/2016.
Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι τύπου 4Χ2, θα έχει ΝΑΙ
μεικτό βάρος τέτοιο ώστε να υπερκαλύπτει το άθροισμα
των βαρών του πλαισίου πλήρες υγρών, καυσίμων,
οδηγού και 2 ατόμων πληρώματος, της υπερκατασκευής
με πλήρη εξοπλισμό και πλήρως γεμάτη με απορρίμματα
κιβωτάμαξα (ως δεδομένο θα ληφθεί ειδικό βάρος
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συμπιεσμένων (6:1 κατ όγκο) απορριμμάτων 430 kg/m³,
άρα 6.880χλγ ωφέλιμο φορτίο) καθώς και όποιο άλλο
φέρων φορτίο προβλέπεται να υπάρχει στο όχημα κατά
τη λειτουργία του, σε κάθε περίπτωση το μεικτό βάρος
θα είναι τουλάχιστον 18,5 τόνοι. Ακόμα, η κατανομή των
βαρών ανά άξονα δεν θα υπερβαίνει τις προδιαγραφές
αντοχής του κάθε άξονα του πλαισίου ενώ θα πρέπει να
δοθεί προσοχή ώστε οι διαστάσεις της υπερ/ης να είναι
εντός των προβλεπόμενων διατάξεων. Το πλαίσιο να
αποτελείται από διαμήκεις δοκούς που να συνδέονται
μεταξύ τους με ικανό αριθμό γεφυρών, έτσι ώστε να έχει
απαιτούμενη αντοχή για φορτίο τουλάχιστον 20%
μεγαλύτερο του ανώτερου επιτρεπομένου. Ο κινητήριος
πίσω άξονας πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις
απαιτήσεις φόρτισης για όλες τις συνθήκες κίνησης
(σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής) και να είναι εφοδιασμένος με
σύστημα ASR, που αποτρέπει τη διαφορά στροφών
στους τροχούς λόγω μειωμένης πρόσφυσης. Να δοθεί
κατά τρόπο σαφή ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών
(σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής). Το πλαίσιο θα διαθέτει σύστημα
ανάρτησης που θα περιλαμβάνει πίσω αερόσουστες (air
suspension) ή ισοδύναμο σύστημα με δυνατότητα
ρύθμισης του ύψους του πλαισίου κατά την κίνηση. Η
εμπρός ανάρτηση, σε περίπτωση που έχει ελεύθερο
ύψος από το έδαφος μικρότερο από 30εκ. χωρίς
φορτίο(σε προφυλακτήρα και το χαμηλότερο σημείο
πλαισίου), θα διαθέτει σύστημα ανάρτησης που θα
περιλαμβάνει αερόσουστες (air suspension) ή ισοδύναμο
σύστημα με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του
πλαισίου κατά την κίνηση. Να δοθεί κατά τρόπο διακριτό
και αναλυτικό ο τύπος, ο κατασκευαστής και οι
ικανότητες αξόνων, αναρτήσεων και ελαστικών
(σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής). Το όχημα να φέρει άγκιστρο
(πείρο) έλξεως εμπρός, ενώ να αναφερθούν σαφώς τα
εξής χαρακτηριστικά του: Εργοστάσιο κατασκευής
πλαισίου και έτος κατασκευής αυτού, διαστάσεις
οχήματος, όπως ενδεικτικά το μεταξόνιο, μετατρόχιο,
μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (χωρίς
φορτίο), ελάχιστο ελεύθερο ύψος του πλαισίου από το
οριζόντιο έδαφος, ύψος δαπέδου καμπίνας κ.ά., υλικά
κατασκευής σκελετού, ικανότητα φόρτισης του
μπροστινού και του πίσω άξονα, να περιγραφεί ο τρόπος
προστασίας έναντι πλευρικών προσκρούσεων του
πλαισίου και της υπερκατασκευής, να περιγραφεί το
ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος. Οι διαστάσεις του
πλαισίου θα είναι οι μικρότερες δυνατές για ευελιξία σε
κάθε είδους δρόμο, μεταξόνιο τέτοιο ώστε η διάμετρος
αναστροφής (μεταξύ τοίχων) να είναι έως 17μ πλάτος
οχήματος (μη περιλαμβανομένων των καθρεπτών) έως
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1.3

1.4

1.5

2,5μ
και
θα
είναι
κατασκευασμένο
από
χαλυβδοελάσματα κατάλληλης διατομής ώστε να
καλύπτονται οι δυνάμεις που ασκούνται από τα διάφορα
τμήματα του μηχανήματος χωρίς να υπάρχουν
παραμορφώσεις. Το μεταξόνιο θα είναι το μικρότερο
δυνατόν για αυξημένη ευελιξία του οχήματος < 4,25.
Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος, ΝΑΙ
τετράχρονος και θα πληροί τις τρέχουσες προδιαγραφές
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά το χρόνο παράδοσης
του οχήματος (ενδεικτικά EURO 6). Η μέγιστη ισχύς του
κινητήρα, καθαρή στο σφόνδυλο μετρούμενη σύμφωνα
με την Οδηγία 1999/101/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση
αυτής, πρέπει να είναι τόση ώστε να δίνει λόγω ισχύος
προς μεικτό βάρος τουλάχιστον 14,5 HP/τόνο
(αποκλεισμός) και η μέγιστη ροπή του λόγο ροπής προς
μεικτό βάρος τουλάχιστον 70 Νm/τόνο (αποκλεισμός). Ο
κυβισμός του θα είναι τουλάχιστον 8.500 κ.εκ
(αποκλεισμός) προκειμένου να έχει μεγαλύτερη
επιτρεπόμενη μηνιαία κατανάλωση βάσει ΚΥΑ
129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ 108/04.02.2010 τεύχος Β) .
Το επίπεδο θορύβου του κινητήρα να είναι σύμφωνο με
την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, Οδηγία
1992/97/ΕΟΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής. Η
δεξαμενή καυσίμων θα είναι χωρητικότητας τουλάχιστον
250 λίτρων, ώστε να έχει το όχημα ικανοποιητική
αυτονομία λειτουργίας. Θα υπάρχει ωρόμετρο
λειτουργίας κινητήρα. Τα τμήματα της μηχανής, τα
υδραυλικά έμβολα, οι υδραυλικές και αέρος σωληνώσεις
θα πρέπει να είναι προφυλαγμένα κατά το δυνατό από
επαφή με τα κινούμενα μέρη, μη εμφανή και
στερεωμένα έτσι ώστε να μην προεξέχουν και είναι
ευάλωτα σε φθορές.
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι αυτόματο με μετατροπέα ΝΑΙ
ροπής και θα φέρει δυναμολήπτη (ΡΤΟ) για την κίνηση
μηχανικών μερών της υπερκατασκευής. Το διαφορικό οι
άξονες και τα ημιαξόνια θα είναι γνήσια του
εργοστασίου κατασκευής. Θα υπάρχει αυτόματο
σύστημα που να αποσυμπλέκει την ισχύ που μεταδίδεται
από τον κινητήρα στην υπερκατασκευή, όταν το όχημα
ξεκινά για πορεία. Τα διαφορικά πρέπει να είναι ισχυρής
κατασκευής (ανάλογης του συμπλέκτη), ώστε το όχημα
να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με
κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και να
περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος. Να αναφερθούν τα
χαρακτηριστικά του διαφορικού, καθώς και η ικανότητα
κίνησης σε κεκλιμένο δρόμο. Οι πίσω τροχοί να
διαθέτουν μειωτήρες σε περίπτωση που το μικτό φορτίο
ξεπερνάει τους 19 tn.
Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης διπλού ΝΑΙ
κυκλώματος αέρος, κατάλληλης ισχύος πέδησης ώστε να
ακινητοποιείται με ασφάλεια από τη μέγιστη ταχύτητα
κίνησης με πλήρες φορτίο καθώς και αντίστοιχο
χειρόφρενο το οποίο θα συγκρατεί το όχημα σε κλήσεις
Σελίδα 99

ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ

19PROC004325339 2019-01-13

1.6

1.7

τουλάχιστον 20% με πλήρες φορτίο και θα ικανοποιεί
όλες τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές Οδηγίες (οδηγία
1991/422 EC ή νεότερη). Τα φρένα του οχήματος θα
αποτελούνται από δισκόφρενα και στους δύο άξονες
διαστάσεων τέτοιων ώστε να καλύπτονται οι παραπάνω
προδιαγραφές.
Θα
υπάρχει
σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS), βαλβίδα
ρύθμισης πέδησης πίσω άξονα με βάση το φορτίο,
βοηθητικό σύστημα φρένων-μηχανόφρενο (κλαπέτο)
διπλής τουλάχιστον λειτουργίας και βοηθητικό σύστημα
πέδησης τύπου ‘retarder’ υδραυλικό ή ισοδύναμο. Το
χειρόφρενο να είναι ικανό να ασφαλίζει απόλυτα το
όχημα υπό πλήρες φορτίο σε κλίση δρόμου τουλάχιστον
10%, με σβηστό κινητήρα και νεκρά στο κιβώτιο
ταχυτήτων. Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κλπ. του
συστήματος πέδησης να είναι μεγάλης αντοχής και
ποιότητας για μακροχρόνια καλή λειτουργία. Να
αναφερθούν τα χαρακτηριστικά τους. Κατά τη στάση ή
την πορεία να υπάρχει σύστημα ασφάλισης των
τροχών/πέδη ανάγκης (διατάξεις ασφάλισης και
ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση μη
λειτουργίας των φρένων). Ακόμη θα φέρει συστήματος
ηλεκτρονικού ελέγχου σταθεροποίησης (Electronic
Stability System – ESP) του οχήματος και συστήματος
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) για βελτίωση της
ισχύος πέδησης ανάλογα με το φορτίο. Η ύπαρξη
συστήματος προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (LWD –
Lane Departure Warning) και επιπρόσθετη πέδηση
έκτακτης ανάγκης (AEB – Advanced Emergency Braking) ή
ισοδύναμα συστήματα θα θεωρηθεί υπερκάλυψη των
απαιτήσεων του συστήματος πέδησης στα κριτήρια
αξιολόγησης.
Το όχημα να φέρει ελαστικά επίσωτρα καινούργια ΝΑΙ
(κατασκευής του τελευταίου εννιαμήνου από την
ημερομηνία παράδοσης), ακτινωτού τύπου (radial),
χωρίς αεροθάλαμο (tubeless), πέλματος ασφάλτου ή
ημιτρακτερωτό, επιθυμητής εάν είναι δυνατόν
διάστασης 315/80/22,5, σύμφωνα με την Οδηγία
2001/43/ΕΚ ή/και νεότερη τροποποίηση αυτής και να
ανταποκρίνονται στους κανονισμούς ETRTO
Η καμπίνα του χειριστή θα είναι μεταλλική, κλειστού ΝΑΙ
τύπου, ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα,
με ανατροπή, τύπου καμπίνας ημέρας και να εδράζεται
επί του πλαισίου μέσω αντιδονητικού συστήματος, θα
είναι εξοπλισμένη με σύστημα θέρμανσης-ψύξης (A/C),
ψηφιακό ταχογράφο, περιοριστή ταχύτητας, ραδιόφωνο
με ηχεία, κατάλληλη θερμοηχομόνωση, αλεξήλια,
κρύσταλλα ασφαλείας και πλήρη εσωτερική επένδυση.
Το κάθισμα του οδηγού θα έχει ανάρτηση και θα είναι
πλήρως ρυθμιζόμενο κατά μήκος , ύψος και κλήση
πλάτης, και θα υπάρχει και κάθισμα πληρώματος δύο
ατόμων και ζώνες ασφαλείας με προεντατήρες. Η
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καμπίνα θα διαθέτει επίσης πλήρη σειρά οργάνων και
λυχνιών για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τόσο του
πλαισίου και του κινητήρα όσο και της υπερκατασκευής.
Θα υπάρχουν εξωτερικοί καθρέπτες εσωτερικά
ρυθμιζόμενοι που θα καλύπτουν τόσο την πλευρά του
οδηγού όσο και την απέναντι (τουλάχιστον 2, πίσω και
κάτω ή εναλλακτικά με κατάλληλο σύστημα καμερών)
καθώς και τις εμπρός γωνίες του οχήματος. Θα υπάρχουν
τα απαραίτητα φώτα όγκου, φάροι, ανακλαστικά κλπ,
προβολείς εργασίας στις πλευρές και στο πίσω μέρος,
βομβητής οπισθοπορείας ενώ η ηλεκτρική εγκατάσταση
(24V) θα επαρκεί για την κάλυψη όλων των φωτιστικών
και ηλεκτρικών αναγκών του οχήματος με πρόβλεψη για
επιπλέον παροχές. Θα φέρει σύστημα διεύθυνσης
(τιμόνι) με υδραυλική ή άλλου τύπου υποβοήθηση
σύμφωνα με την Οδηγία 1992/62/ΕΟΚ ή/και νεότερη
τροποποίηση αυτής. Ακόμα θα υπάρχει σύστημα
παρακολούθησης του χώρου στο πίσω μέρος της
υπερκατασκευής με κατάλληλη έγχρωμη κάμερα,
υψηλής αντίθεσης χαμηλής φωτεινότητας, με οθόνη
κατάλληλα τοποθετημένη στο ταμπλό της καμπίνας του
οχήματος για απρόσκοπτη ορατότητα από τον οδηγό
σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας ΕΝ1501 όπως ισχύει
και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον
οδηγό.
Θα συμπαραδοθούν εφεδρικός τροχός πλήρης (ζάντα και ΝΑΙ
ελαστικό), τάκος συγκράτησης οχήματος, σειρά συνήθων
εργαλείων για τις μικροβλάβες και την συντήρηση του,
πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον ΚΟΚ, τρίγωνο βλαβών,
φαρμακείο αυτοκινήτου, βιβλία συντήρησης και
επισκευής – πλαισίου και υπερ/κευής.
Το βασικό χρώμα του οχήματος τόσο για το πλαίσιο όσο
και για την υπερκατασκευή θα είναι λευκό πέραν των
διακριτικών και της περιμετρικής κίτρινης λωρίδας
πλάτους 10εκ. Εξωτερικά η υπερκατασκευή θα είναι
βαμμένη με χρώμα ‘ντούκο’ πιστολιού σε δύο
τουλάχιστον
στρώσεις,
κατόπιν
καθαρισμού,
απολίπανσης, στοκαρίσματος και ασταρώματος, με
χρώμα άριστης ποιότητας.
Η γενική κατάσταση του οχήματος θα είναι άριστη και θα
παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών
τουλάχιστον από την ημερομηνία παράδοσης του.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’ οποιαδήποτε
συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα
απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της
άδειας κυκλοφορίας.
Η υπερκατασκευή θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλική από ΝΑΙ
χαλυβλοελάσματα ικανού πάχους και άριστης ποιότητας,
χωρητικότητας 16 κ.μ (ωφέλιμου όγκου). Το συνολικό
πλάτος της υπερκατασκευής δεν θα υπερβαίνει αυτό του
πλαισίου. Θα φέρει θύρα φορτώσεως στο οπίσθιο μέρος
που θα είναι έτσι διατεταγμένη ώστε τα απορρίμματα να
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είναι αθέατα κατά τη μεταφορά. Η υπερκατασκευή
πρέπει να είναι κατάλληλη για φόρτωση απορριμμάτων
συσκευασμένων σε πλαστικούς σάκους, σε χαρτοκιβώτια
ή ξυλοκιβώτια και για απορρίμματα χωρίς συσκευασία
που θα φορτώνονται με φτυάρι κ.λπ. Η θύρα φορτώσεως
θα ανοίγει υδραυλικά προκειμένου να γίνεται η
εκκένωση της υπερκατασκευής ενώ θα φέρει και
μηχανισμό ασφάλισης σε ανοικτή θέση σε περίπτωση
επισκευών. Η χωρητικότητα της χοάνης φόρτωσης θα
είναι τουλάχιστον 1,5m3. Όλες οι συγκολλήσεις επί της
κιβωτάμαξας θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε
όλο το μήκος των συνδεομένων επιφανειών και θα
εξασφαλίζεται στεγανότητα. Θα υπάρχει διάταξη
ελεγχόμενης
απορροής
στραγγισμάτων
της
υπερκατασκευής (σώμα και θύρα) ώστε τα στραγγίσματα
να μην πέφτουν στο οδόστρωμα. Το πάχος των
χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων, η ποιότητα και
η σκληρότητά τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να
αντέχουν στην συμπίεση των απορριμμάτων χωρίς να
παρουσιάζουν μόνιμες παραμορφώσεις
όπως και
αντοχή στα οξέα. Όλοι οι μηχανισμοί στην
υπερκατασκευή θα είναι εύκολα επισκέψιμοι. Η
υπερκατασκευή να τοποθετηθεί / βιδωθεί με ασφάλεια
πάνω στο σασί με εξασφάλιση της κατανομής των
βαρών, στο πίσω μέρος μέσω σημείων στήριξης ενώ στο
μπροστινό μέρος το βίδωμα να είναι ελαστικό (να γίνει
σχετική αναφορά).
Ειδικά για τα κάτωθι θα πληρούνται οι εξής
προδιαγραφές:
Πάτωμα υπερκατασκευής : πάχος χαλυβδοελάσματος
τουλάχιστον 5 χιλ. με σκληρότητα τουλάχιστον 450 HBW
Πλευρικά τοιχώματα : πάχος χαλυβδοελάσματος
τουλάχιστον 4 χιλ.
Πάτωμα χοάνης φόρτωσης : πάχος χαλυβδοελάσματος
τουλάχιστον 5 χιλ. με σκληρότητα τουλάχιστον 450 HBW
Η ποιότητα του χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί ειδικά
στα σημεία έντονων τριβών και καταπονήσεων θα είναι
αντιτριβικού τύπου με σκληρότητα τουλάχιστον 450
HBW ενδεικτικού τύπου HARDOX 450 ή άλλο ισοδύναμο.
Στα σημεία έντονων καταπονήσεων θα υπάρχουν
επιπλέον ενισχύσεις όπως η πλάκα προώθησης και
απώθησης, η χοάνη, οι αρθρώσεις των εμβόλων κ.α.
Η κατανομή των απορριμμάτων στην κιβωτάμαξα θα ΝΑΙ
είναι ομοιόμορφη με σταθερό βαθμό συμπίεσης και η
κιβωτάμαξα πρέπει να είναι απολύτως στεγανή. Η θύρα
φόρτωσης θα έχει μηχανισμό εκκενώσεως των
απορριμμάτων. Η κατασκευή θα πληροί τα πρότυπα ΕΝ–
1501-1:2011+Α1:2015 όπως ισχύει κατά το χρόνο
παράδοσης για τον τρόπο συμπίεσης και ΕΛΟΤ ΕΝ15011:1998/Α1:2003 ή όπως ισχύει για τα σκαλοπάτια και
λοιπά θέματα που αναφέρονται σ’ αυτές ή
μεταγενέστερα όπως ισχύουν, και θα φέρει σήμανση CE
(να προσκομιστεί το πιστοποιητικό κατά την παράδοση).
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Ο κατασκευαστής θα προσκομίσει πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο
για τη διασφάλιση ποιότητας κατασκευαστή και
παρέχοντος υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας ή ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας.
Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου της
υπερκατασκευής κατά τη λειτουργία της να είναι
μικρότερη από 85 db, σύμφωνα με την οδηγία
2000/14/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
2005/88/ΕΚ (ή όπως προβλεφθεί από νεότερη
τροποποίηση αυτής), και το πρότυπο ΕΝ 1501. Θα
υπάρχει διάταξη για την προφύλαξη έναντι οπίσθιας
ενσφήνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες 1970/221/ΕΟΚ και
2006/20/ΕΚ (ή/και νεότερη τροποποίηση αυτών),
πιστοποιημένη από αρμόδιο φορέα. Όλες οι γραμμές
μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν
με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και
να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι
ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την
ανάγκη διανοίξεως οπών στο όχημα. Το επίπεδο
προστασίας όλων των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και
παρελκομένων θα είναι τουλάχιστον ΙΡ65, στεγανό σε
σκόνη και πίδακες νερού. Ακόμα θα υπάρχει απόλυτη
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και
υγείας που θέτει υποχρεωτικά η Εθνική και Κοινοτική
Νομοθεσία (Π.Δ.377/1993, Π.Δ.18/1996, Π.Δ.57/2010,
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ όπως ισχύουν κ.ά.)
και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ–1501-1:2011+Α1:2015
σχετικά με την ασφάλεια (όπως ισχύει σήμερα στην πιο
πρόσφατη έκδοση του). Επίσης να πληρούνται οι
απαιτήσεις του Ν.3982/2011 (Λειτουργικές ενεργειακές
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις ).
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι ικανός για ανύψωση ΝΑΙ
και εκκένωση κάδων χωρητικότητας από 120 έως 1300
λίτρα προδιαγραφών κατά DIN 30700, DIN 30740 και ΕΝ
840 1-2-3, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μελλοντική
αναβάθμιση για ανύψωση βυθιζόμενων κάδων (να
αναφερθεί). Θα αποτελείται από πλαίσιο υποδοχής,
υδραυλικά έμβολα διπλής ενέργειας, δύο βραχίονες για
την ανύψωση τετράτροχων κάδων, σύστημα αρπάγης για
δίτροχους κάδους, μηχανισμό για το άνοιγμα
καμπυλωτού καπακιού για τον κάδο 660-1300 λίτρων,
πλαίσιο υποδοχής κάδων και άγκιστρα ασφάλισης,
κατάλληλη υδραυλική αντλία, τις απαραίτητες
σωληνώσεις υψηλής αντοχής σε πίεση και οξείδωση(να
δοθούν χαρακτηριστικά όλου του υδραυλικού
κυκλώματος διακριτά για κάθε υποσύστημα (αντλίες,
σωληνώσεις, έμβολα, χαρακτηριστικά συμβατότητας
αυτών κλπ), υδραυλικό χειριστήριο διπλής ενέργειας
πλήρους χειρισμού και μηχανισμούς ανακούφισης. Η
χωρητικότητα της χοάνης θα είναι τέτοια ώστε να μην
δημιουργείται πρόβλημα σε συνεχόμενες εκκενώσεις
κάδων, και σε κάθε περίπτωση κατάλληλο για εκκένωση
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βυθιζόμενων κάδων και θα είναι διαμορφωμένη ώστε να
υπάρχει προστασία του πληρώματος από εκτοξευόμενα
θραύσματα μπουκαλιών κ.α. Η ικανότητα ανύψωσης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 kgr και ο χρόνος μιας
πλήρους λειτουργίας ο μικρότερος δυνατός (<=2λεπτά).
Το σύστημα συμπίεσης θα επιτυγχάνει τελική συμπίεση ΝΑΙ
των απορριμμάτων (σχέσης όγκου συμπιεσμένων προς
ασυμπίεστα) τουλάχιστον έξι προς ένα (6:1). Ακόμη θα
έχει μηχανισμό με διακόπτες εκτάκτου ανάγκης stop
δεξιά και αριστερά ο οποίος θα ακινητοποιεί όλο το
σύστημα λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
καθώς και μηχανισμός απεγκλωβισμού ο οποίος θα
λειτουργεί από κομβίο στο χειριστήριο. Επίσης η
λειτουργία του συστήματος συμπίεσης θα έχει
δυνατότητα διαφορετικών επιλογών χειρισμού από
πλήρως αυτόματου έως χειροκίνητου κύκλου
λειτουργίας και θα φέρει ηλεκτρονικό σύστημα
παρακολούθησης και επιτήρησης των λειτουργιών. Οι
σωληνώσεις του συστήματος θα έχουν αντοχή
τουλάχιστον 350bar.
Στο οπίσθιο μέρος θα υπάρχουν ειδικές αναδιπλούμενες
σχάρες (πατήματα) για να στέκονται δύο άτομα όρθια
(ένα σε κάθε πλευρά) κατασκευασμένες σύμφωνα με τα
τρέχοντα πρότυπα ασφαλείας (ΕΝ1501:2011) με τους
κατάλληλους αισθητήρες και λοιπές απαραίτητες
διατάξεις και θα προστατεύονται από εκτοξευόμενα
αντικείμενα από τους τροχούς με κατάλληλα
διαμορφωμένα φτερά και λασπωτήρες. Επιπλέον θα
υπάρχουν υποχρεωτικά ειδικές θέσεις για την
τοποθέτηση εξοπλισμού καθαριότητος (σκούπα, φτυάρι
κ.α.)
Η διαδικασία της εκφορτώσεως θα γίνεται με
άνοιγμα της οπίσθιας θύρας και με την ενεργοποίηση της
πλάκας η οποία μέσω υδραυλικού εμβόλου ωθεί τα
απορρίμματα στον ελεύθερο χώρο. Η διαδικασία του
κύκλου συμπίεσης θα γίνεται από χειριστήριο που θα
βρίσκεται στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήματος. Θα
υπάρχει υποχρεωτικά σύστημα STOP όπως και σύστημα
επικοινωνίας εργατών – οδηγού και στις δύο πλευρές
του οχήματος.

Η υπερκατασκευή θα έχει σύστημα ζύγισης και
δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης και εντοπισμού
κάδων, παρέχοντάς τις δυνατότητες της ζύγισης και
του εντοπισμού κάδων, της χάραξης και πλοήγησης
διαδρομών και της συλλογής και εκτύπωσης των
δεδομένων. Θα φέρει υποδομή για τοποθέτηση του
συστήματος σε χώρο που δεν εμποδίζει άλλες
λειτουργίες του οχήματος και δεν έρχεται σε επαφή
με κινούμενα μέρη.
Ο φωτισμός θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΟΚ και
επιπλέον θα υπάρχουν προβολείς για οδήγηση όπισθεν,
προβολείς για εργασίας πίσω, φώτα για ομίχλη, φώτα
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ενδεικτικά γύρω-γύρω.
Τα συστήματα ασφαλείας τα οποία υποχρεωτικά η ΝΑΙ
υπερκατασκευή θα διαθέτει :
Σύστημα εκτάκτου ανάγκης stop και στις δύο πλευρές
του χώρου εργασίας των εργατών, το οποίο θα
απενεργοποιεί το σύστημα συμπίεσης και για το οποίο
θα απαιτείται χειροκίνητα η επαναφορά του.
Σύστημα επικοινωνίας με ηχητικό σήμα του οδηγού με
τους εργάτες και κάμερα ελέγχου οπισθοπορείας και
επόπτευσης του χώρου όπισθεν του οχήματος, με
αντίστοιχη έγχρωμη οθόνη στην καμπίνα του χειριστή.
Κατά τη διαδικασία εκφόρτωσης θα απασφαλίζεται και
θα ανοίγει πλήρως η οπίσθια θύρα. Το ολικό κλείσιμο θα
γίνεται μόνο εξωτερικά με το ταυτόχρονο πάτημα δύο
κομβίων ή άλλη ανάλογη ασφαλή διάταξη στο πίσω
μέρους του οχήματος. Όταν η θύρα κλείνει τελείως θα
ασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό.
Ηλεκτρονικό
κύκλωμα
παρακολούθησης
των
ανακλινόμενων
σκαλοπατιών
μεταφοράς
των
εργαζομένων με περιοριστή ταχύτητας όπως ορίζεται
από τη σχετική νομοθεσία ενώ με τα σκαλοπάτια
κατεβασμένα το σύστημα θα δίνει κατάλληλες εντολές
δια των οποίων το όχημα θα ακινητοποιείται. Η
απενεργοποίηση του παραπάνω κυκλώματος δεν θα
πρέπει να είναι εφικτή.
Θα υποβληθούν και θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή ΝΑΙ
αξιολόγησης:
- Σχέδια κατασκευής και τα πάχη των ελασμάτων των
διάφορων μερών της κιβωτάμαξας
- Ύψος φορτώσεως (ύψος από οριζόντιο έδαφος)
- Χωρητικότητα της κιβωτάμαξας και οι διαστάσεις
αυτής.
- Βάρος κιβωτάμαξας με το βοηθητικό πλαίσιο και
διάταξη ανύψωσης κάδων.
- Πάχος, κατηγορία και οι ειδικές επεξεργασίες και
ενισχύσεις του κυρίως κάδου.
Ο τρόπος εγκατάστασης και προστασίας των ηλεκτρικών
και υδραυλικών γραμμών και εξαρτημάτων.
- Σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων
- Λήψη κινήσεως, τύπος και πίεση λειτουργίας αντλίας
- Σύστημα ανοίγματος της πίσω πόρτας για το
ξεφόρτωμα και σύστημα ανύψωσης κάδων.
Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές σε
κάποιο τομέα θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή ύστερα
από αιτιολόγηση του προσφέροντος.
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Ο Μ Α Δ Α (ΤΜΗΜΑ) 2 (Αναρροφητικό σάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.)
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Αναρροφητικό σάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.

2.1

2.2

2.3

2.4

Το σάρωθρο πρέπει να είναι αυτοκινούμενο,
αναρροφητικού τύπου, αυτοφερόμενου πλαισίου
(compact) και να έχει χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων
1,8m3 τουλάχιστον. Αποκλείονται τα μηχανικά σάρωθρα
(με αναβατόριο). Θα είναι καινούργιο, σύγχρονης
κατασκευής
και
τεχνολογίας,
γνωστού
και
αναγνωρισμένου τύπου.
Θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου με πινακίδες
Μ.Ε., τέλη κυκλοφορίας και άδεια κυκλοφορίας στο
όνομα του Δήμου εκτός από ασφάλιση (ο ανάδοχος είναι
υπεύθυνος για όλες τις διαδικασίες έως και το στάδιο
έκδοσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, o Δήμος θα
παρέχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο
απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί), έτοιμο για
χρήση. Επίσης, με την έγκριση τύπου Μ.Ε. στην Ελλάδα.
Η ταχύτητα πορείας του σαρώθρου θα πρέπει να
είναι όσον το δυνατό μεγαλύτερη, για γρήγορες
μετακινήσεις σε όλες τις περιοχές του Δήμου και
τουλάχιστον 50 km/hr (αποκλεισμός). Η ταχύτητα
λειτουργίας
(σάρωσης/αναρρόφησης)
θα
είναι
τουλάχιστον 12 km/hr και κατ επέκταση η απαιτούμενη
απόδοση επιφάνειας σάρωσης ανά ώρα θα είναι
τουλάχιστον 26.400,00μ2/ωρα.
Θα πρέπει να έχει επίσης την δυνατότητα εύκολης
ανόδου και εργασίας πάνω σε πεζοδρόμια ή πλατείες,
μέχρι και 15 cm ύψος τουλάχιστον.
To σάρωθρο θα διαθέτει πολύ καλή μόνωση
κινητήρα αλλά και θαλάμου και η εκπομπή θορύβου να
μην ξεπερνάει την μέγιστη επιτρεπόμενης που
καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Να έχουν οι εμπρόσθιοι τροχοί του οχήματος
μεγάλη γωνία στροφής και το σάρωθρο την μικρότερη
δυνατή ακτίνα στροφής.
Ο κινητήρας του σαρώθρου θα είναι πετρελαιοκίνητος,
τετρακύλινδρος, υδρόψυκτος, ισχύος 62 KW και μέγιστης
ροπής 270 Nm, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6
και σύμφωνα με την νομοθεσία κατά τον χρόνο
παράδοσης. Ο κυβισμός του κινητήρα θα είναι 2.900 cm3.
Μεγαλύτερη ισχύς, μέγιστη ροπή, ή μεγαλύτερος
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2.5

2.6

κυβισμός θα αξιολογηθούν θετικά. H προστασία του
κινητήρα από το έξω περιβάλλον (ήλιο, βροχή, κ.λ.π.) να
γίνεται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο και παρέχοντας την
εύκολη σε αυτό πρόσβαση. Ο κινητήρας να εξαερίζεται
επαρκώς, αλλά και να προστατεύεται ταυτόχρονα από την
εισαγωγή μικροαντικειμένων που μπορούν να φράξουν
τις εξόδους των φίλτρων. Τα εσωτερικά λειτουργικά μέρη
του κινητήρα να προστατεύονται από υπερθέρμανση, και
σε περίπτωση όποιας θερμοκρασιακής δυσλειτουργίας να
υπάρχουν όργανα ενδείξεων, τα οποία να βρίσκονται
στον θάλαμο χειρισμού που να προειδοποιούν τον
χειριστή.
Επίσης το μηχάνημα να είναι χαμηλής
κατανάλωσης καυσίμου και χαμηλών ρύπων. Ο κινητήρας
του θα πρέπει, κατά την εργασία του σαρώθρου, να
λειτουργεί σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες στροφές. Θα
αναφέρονται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή οι
στροφές του κινητήρα κατά την εργασία του σαρώθρου.
Το μηχάνημα να διαθέτει εύκολη και άνετη πρόσβαση
στον κινητήρα και σε όλα τα κύρια εξαρτήματα, σε
περιπτώσεις συντήρησης ή επισκευής. Η χωρητικότητα
της δεξαμενής καυσίμου θα είναι τουλάχιστον 50 lt, ώστε
να έχει το μηχάνημα ικανοποιητική αυτονομία
λειτουργίας. Μεγαλύτερη χωρητικότητα (για μεγαλύτερη
αυτονομία) θα αξιολογηθεί θετικά.
Το πλαίσιο του μηχανήματος θα είναι καινούργιο, ΝΑΙ
ενιαίου τύπου (compact), εξαιρετικά στιβαρό, άκαμπτο,
ανθεκτικό σε διάβρωση (θα έχει υποστεί ειδική
επεξεργασία), και πολύ καλά μελετημένο, ώστε να
προστατεύει τα ευπαθή μέρη του μηχανήματος και τον
χειριστή, να επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό, και να
επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συντήρηση. Το υλικό
κατασκευής του θα πρέπει να του προσδίδει πολύ μεγάλη
αντοχή σε καταπονήσεις κάμψης, στρέψης και
εφελκυσμού καθώς και να παρέχει υψηλή αντισκωριακή
προστασία. Δεν γίνονται δεκτά και αποκλείονται από την
συνέχεια του διαγωνισμού, πλαίσια αρθρωτού τύπου
(σπαστά).
Η καμπίνα οδήγησης να αποτελείται από κλειστό ΝΑΙ
ευρύχωρο θάλαμο με πανοραμικούς ανεμοθώρακες για
τον
πλήρη
έλεγχο
όλων
των
λειτουργιών,
κατασκευασμένοι από υλικό που να παρέχει υψηλή
ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος Θα διαθέτει δύο
θέσεις αναπαυτικές, από τις οποίες τουλάχιστον η θέση
του οδηγού θα είναι ρυθμιζόμενη, τιμόνι με
υδραυλική/ηλ/κη υποβοήθηση και ρυθμιζόμενο, δύο
θύρες με κλειδαριές, πλευρικά παράθυρα συρόμενα και
εντός αυτής να βρίσκονται όλα τα όργανα του κινητήρα
και του συστήματος σάρωσης, όπως επίσης και τα όργανα
παρακολούθησης των διαφόρων λειτουργιών, εργονομικά
τοποθετημένα.
Υποχρεωτικά να προσφερθεί επίσης στο βασικό
εξοπλισμό του σαρώθρου, κλιματισμός (Air-Condition) της
καμπίνας χειρισμού.
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2.8

2.9
2.10

Το πλαίσιο του θαλάμου θα είναι κατασκευασμένο από
χάλυβα υψηλής ποιότητας ή άλλο υλικό με παρόμοια
χαρακτηριστικά. Το εσωτερικό του θαλάμου θα πρέπει να
είναι απόλυτα στεγανοποιημένο από σκόνη και να
εξασφαλίζει ικανοποιητική θερμική και ηχητική μόνωση.
Ο πίνακας οργάνων και τα όργανα ελέγχου, θα
βρίσκονται εργονομικά εγκατεστημένα γύρω από την
θέση του οδηγού, για άμεση πρόσβαση και ασφάλεια
κατά την λειτουργία του σαρώθρου. Πέρα από τις
αναγκαίες για την κίνηση του σαρώθρου ενδείξεις θα
υπάρχουν και όλες τις απαραίτητες ενδείξεις λειτουργίας
του υδραυλικού και ηλεκτρικού συστήματος του
σαρώθρου (να υποβληθεί κατάλογος όλων των οργάνων
που υπάρχουν στο θάλαμο του οχήματος). Θα υπάρχει
κάμερα ελέγχου οπισθοπορείας και επόπτευσης του
χώρου όπισθεν του οχήματος, με αντίστοιχη έγχρωμη
οθόνη στην καμπίνα του χειριστή.
Η ανάρτηση του μηχανήματος να είναι ικανή να δέχεται
και να κάνει απόσβεση των κραδασμών ακόμη και όταν το
όχημα βρίσκεται κάτω από πλήρες φορτίο. Η ανάρτηση
θα επιτυγχάνει την καλύτερη ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα της σάρωσης, ακόμη και όταν το
σάρωθρο εργάζεται το μισό επάνω στο πεζοδρόμιο και το
μισό στον δρόμο. Το σύστημα ανάρτησης θα πρέπει να
εξασφαλίζει ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημιά στο
σάρωθρο όταν αυτό υπερπηδάει εμπόδια όπως
λακκούβες, σαμαράκια, πεζοδρόμια ύψους τουλάχιστον
15 cm.
Η μετάδοση κίνησης του μηχανήματος να είναι
υδροστατική.
Η κίνηση να μεταφέρεται στους τροχούς μέσω
υδραυλικού κινητήρος. Το σύστημα κίνησης θα φέρει
διατάξεις ασφαλείας για την προστασία του χειριστή και
του οχήματος και θα δίνει την δυνατότητα στον χειριστή
να ελέγχει με ακρίβεια την επιθυμητή ταχύτητα κίνησης ή
σάρωσης ακόμη και κάτω από κλίσεις εδάφους.
Το σάρωθρο κατά την εργασία του θα έχει και τους 4
τροχούς
διευθυντήριους
(τετραδιεύθυνση),
για
μεγαλύτερη ευελιξία σε στενούς ή περιορισμένους
χώρους. Είναι επιθυμητό, είτε η δυνατότητα του
σαρώθρου να έχει κατά την πορεία του διεύθυνση μόνο
στους εμπρόσθιους τροχούς (σταθεροποίηση του
οπίσθιου άξονα), για ασφαλέστερες μετακινήσεις, είτε η
δυνατότητα του σαρώθρου για πλευρική μετακίνηση
(στροφή και των 4 τροχών προς την ίδια κατεύθυνση), για
καλύτερη δυνατότητα ειδικών ελιγμών και στάθμευσης.
Η εξωτερική ακτίνα σάρωσης και στροφής θα είναι
κατά μέγιστο μεταξύ τοίχων 3.800 mm. Μικρότερη ακτίνα
θα αξιολογηθεί θετικά. Η εξωτερική ακτίνα σάρωσης και
στροφής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη και να
αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
Ο κάδος απορριμμάτων θα είναι κατασκευασμένος
απαραίτητα από ανοξείδωτο χάλυβα, για μεγαλύτερη
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2.11

αντοχή και διάρκεια ζωής. Η χωρητικότητα του κάδου θα
είναι 1,8m3 τουλάχιστον, ενώ η συνολική χωρητικότητα
νερού θα είναι τουλάχιστον 350 lt (επί ποινή
αποκλεισμού). Μεγαλύτερη χωρητικότητα νερού, για
μεγαλύτερη αυτονομία σε νερό, ή μεγαλύτερη
χωρητικότητα κάδου, θα αξιολογηθούν θετικά. Η
δεξαμενή νερού θα είναι κατασκευασμένη οπωσδήποτε
από ειδικό, ανοξείδωτο υλικό της μέγιστης δυνατής
αντοχής.
Η ανατροπή του κάδου να γίνεται υδραυλικά και θα
ελέγχεται πλήρως από τον χειριστή. Είναι επιθυμητό, να
υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται η ανατροπή του κάδου
και με τον χειριστή εκτός της καμπίνας του οχήματος,
ώστε αυτός να μπορεί να έχει καλύτερη οπτική επαφή με
τον κάδο. Η εκφόρτωση του κάδου να γίνεται (με ποινή
αποκλεισμού) από ύψος τουλάχιστον 140 cm στο πίσω
μόνο μέρος του οχήματος, για εύκολη και άνετη εκκένωση
σε κάδους απορριμμάτων, ανοικτά containers,
απορριμματοφόρα, κ.λ.π. Δυνατότητα ανατροπής από
μεγαλύτερα ύψη θα εκτιμηθεί θετικά. Να υπάρχει
οπωσδήποτε η δυνατότητα χειροκίνητης καθόδου του
κάδου, σε περίπτωση βλάβης της υδραυλικής ανατροπής.
Από το σημείο της ανατροπής να γίνεται εύκολα και το
πλύσιμο του κάδου, καθώς και ο καθαρισμός του φίλτρου
από πιστολέτο χειρός ψεκασμού νερού υψηλής πίεσης,
μέσω συστήματος (αντλίας) υψηλής πίεσης νερού που θα
υπάρχει υποχρεωτικά στο μηχάνημα.
Είναι επιθυμητό και θα αξιολογηθεί θετικά, η
δυνατότητα για τον χειριστή της χειρονακτικής
τοποθέτησης απορριμμάτων μέσα στον κάδο.
Το σάρωθρο θα φέρει τουλάχιστον δύο (2) βούρτσες. Οι ΝΑΙ
προσφερόμενες βούρτσες να έχουν διάμετρο τουλάχιστον
800 mm και να είναι κατασκευασμένες με ίνες από υλικό
υψηλής αντοχής. Η ταχύτητα περιστροφής των βουρτσών
να είναι πλήρως ρυθμιζόμενη από τον θάλαμο του
χειριστή, όπως επίσης η πίεση τους στο οδόστρωμα (για
περιπτώσεις “δύσκολων” απορριμμάτων) και η γωνία
κλίσης τους (για καλύτερη σάρωση πλησίον κρασπέδων).
Το σάρωθρο με τον συνδυασμό της αναρροφητικής
τουρμπίνας, του αναρροφητικού στομίου και των δύο
τουλάχιστον βουρτσών να παρέχει την δυνατότητα
σάρωσης και στα πιο δύσκολα σημεία.
Αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού
σάρωθρα με κεντρική κυλινδρική βούρτσα.
Οι βούρτσες να οδηγούν τα απορρίμματα στο κεντρικό
στόμιο αναρρόφησης. Τα απορρίμματα από εκεί που
αναρροφούνται από την τουρμπίνα να οδηγούνται στον
κάδο απορριμμάτων. Ταυτόχρονα με την σάρωση να
γίνεται και ψεκασμός νερού στους βούρτσες και στο
κεντρικό στόμιο για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης στο
περιβάλλον, μέσω αντλίας χαμηλής πίεσης νερού. Το
σάρωθρο να είναι ικανό να σαρώνει και σε στενούς
χώρους ή δρόμους.
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Το πλάτος της σάρωσης υποχρεωτικά θα πρέπει να
είναι ρυθμιζόμενο από τον θάλαμο χειρισμού, με το
μέγιστο τουλάχιστον 2.200 mm, με ποινή αποκλεισμού.
Να αναφέρονται στοιχεία του κατασκευαστή για το
ελάχιστο δυνατό και το μέγιστο δυνατό πλάτος σάρωσης.
Επιθυμητή, η δυνατότητα κίνησης των βουρτσών και προς
τα εμπρός (κατά τον διαμήκη άξονα του οχήματος) εκτός
από την οριζόντια κίνηση τους, ώστε να υπάρχει καλύτερη
οπτική πρόσβαση προς τα αναρροφούμενα απορρίμματα
και κατά συνέπεια καλύτερος
έλεγχος και
αποτελεσματικότητα της σάρωσης.
Το άνοιγμα του στομίου αναρρόφησης και η διάμετρος
του κεντρικού σωλήνα αναρρόφησης να είναι
ικανοποιητικών διαστάσεων, για την άνετη προσαγωγή
και μεγάλων αντικειμένων. Το άνοιγμα του στομίου
αναρρόφησης και η διάμετρος του κεντρικού σωλήνα
αναρρόφησης, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 650 mm
και 200 mm αντιστοίχως (με ποινή αποκλεισμού), για την
άνετη αναρρόφηση και μεγάλων αντικειμένων.
Μεγαλύτερο άνοιγμα ή μεγαλύτερη διάμετρος, θα
αξιολογηθούν θετικά. Η καμπυλότητα του σωλήνα να
είναι τέτοια, ώστε να μην γίνεται ανασταλτικός
παράγοντας στην προσαγωγή των απορριμμάτων. Το
υλικό που θα χρησιμοποιείται για την κατασκευή του
σωλήνα να είναι ειδικό μίγμα κατάλληλου υλικού, το
οποίο να παρουσιάζει μεγίστη αντοχή και μέγιστη
αντίσταση στην διάβρωση. Να αναφερθεί το είδος του
υλικού. Το στόμιο αναρρόφησης ("κλαπέτο") θα πρέπει να
έχει την δυνατότητα να ακολουθεί το περίγραμμα του
οδοστρώματος και να αναρροφά έτσι μικρά ή ογκώδη
απορρίμματα. Είναι επιθυμητό, να υπάρχει απ’ ευθείας
οπτική πρόσβαση του χειριστή προς το στόμιο
αναρρόφησης ("κλαπέτο").
Κατά την οπισθοπορεία του σαρώθρου, το στόμιο
αναρρόφησης θα ανυψώνεται αυτόματα για λόγους
ασφαλείας.
Η μεγίστη αναρροφητικότητα της τουρμπίνας (m3 / hr)
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8.600 m3/ hr.
Μεγαλύτερη αναρροφητικότητα θα εκτιμηθεί θετικά. H
τουρμπίνα κατά προτίμηση να οδηγείται από ανεξάρτητο
υδραυλικό κινητήρα ικανό να φτάσει την τουρμπίνα στην
αναφερόμενη μεγίστη απόδοση. Εσωτερικά του κάδου, να
υπάρχει φίλτρο από ειδικό υλικό, όσο το δυνατόν
μεγαλύτερης επιφανείας (για την καλύτερη κατακράτηση
της σκόνης), το οποίο ταυτόχρονα να αποτελεί και
προστατευτικό πλέγμα από τυχόν επικίνδυνα αντικείμενα.
Ο διαγωνιζόμενος θα αναφέρει στοιχεία του
κατασκευαστή σχετικά με την ταχύτητα στην οποία
επιτυγχάνεται το καλύτερο αποτέλεσμα σάρωσης. Επίσης
θα αναφέρεται η μέγιστη κλίση του οδοστρώματος στην
οποία μπορεί να εργαστεί το μηχάνημα
Το σύστημα πέδησης του οχήματος να λειτουργεί ΝΑΙ
υδραυλικά υποβοηθούμενο, να είναι διπλό και
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ανεξάρτητο για τους εμπρόσθιους και τους οπίσθιους
τροχούς. Σε περίπτωση προβλήματος του υδραυλικού
συστήματος (διαρροή, κλπ.) το μηχάνημα να διαθέτει
αυτόματο σύστημα, το οποίο να έχει τη δυνατότητα να
ακινητοποιεί το όχημα και να προσφέρει ταυτόχρονα
ασφάλεια στους επιβαίνοντες.
Εκτός από το βασικό σύστημα πέδησης, το όχημα να
διαθέτει χειρόφρενο το οποίο να επενεργεί στους πίσω
τροχούς και να είναι ικανό να ακινητοποιήσει το όχημα με
πλήρες φορτίο σε δρόμους με κλίση μεγαλύτερη του 15 %
Οι τέσσερις (4) τροχοί θα φέρουν όμοια πνευστά ΝΑΙ
ελαστικά κατάλληλου είδους και διαστάσεων, τα οποία
θα εξασφαλίζουν στο μηχάνημα εξαιρετική πρόσφυση και
την μέγιστη δυνατή ευστάθεια
Οι διαστάσεις του σαρώθρου θα είναι οι δυνατόν ΝΑΙ
μικρότερες, ώστε να έχει το σάρωθρο όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ευκινησία και ευελιξία.
Μέγιστες δυνατές διαστάσεις (με ποινή αποκλεισμού):
Μήκος (με τις βούρτσες) 5.000 mm.
Πλάτος
1.320 mm.
Υψος (με φάρο)
2.250 mm.
Μικρότερες διαστάσεις θα αξιολογηθούν θετικά.
Οπωσδήποτε οι διαστάσεις του οχήματος τα κατ’ άξονα
βάρη, τα κατασκευαστικά του στοιχεία να πληρούν τις
διατάξεις του Κ.Ο.Κ.
Το μικτό βάρος του σαρώθρου να μην υπερβαίνει τα
6000 kg περίπου. Για το παραπάνω μικτό βάρος το
ωφέλιμο φορτίο να είναι το μέγιστο δυνατό (θα
αξιολογηθεί θετικά) και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από
1.650 kg.
Το σάρωθρο θα φέρει, με ποινή αποκλεισμού, αντλία ΝΑΙ
υψηλής πίεσης νερού και πιστόλι χειρός εκτόξευσης
νερού υψηλής πίεσης με σωλήνα μήκους τουλάχιστον 6
m, για πλύσιμο μετά τη χρήση ή πλύσιμο παρακείμενων
επιφανειών.
Θα υπάρχει σύστημα φωτισμού πορείας και εργασίας,
απόλυτα
σύμφωνο
κατά
Κ.Ο.Κ.
θα
υπάρχει
προειδοποιητικός φάρος στην οροφή του οχήματος,
δείκτες αλλαγής κατεύθυνσης, φανοί για νυχτερινή
εργασία κ.λ.π. και απαραίτητα ηχητικό σήμα (βομβητής)
οπισθοπορείας.
Τρίγωνο βραδυπορίας, στο οπίσθιο μέρος του
οχήματος, πλήρης εφεδρικός τροχός (ρεζέρβα),
πυροσβεστήρας, φαρμακείο, γρύλλος, μπουλονόκλειδο,
τρίγωνο βλαβών. Για τα συνήθη εργαλεία συντήρησης, να
υποβληθεί κατάλογος εργαλείων που συνοδεύουν το
μηχάνημα.
Θα συνοδεύεται από Εγχειρίδιο Χειρισμού και
Συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και
εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών στην Αγγλική.
Θα υποβληθεί επίσης και κατάλογος προαιρετικών
(πρόσθετων) παρελκομένων (με περιγραφή της εργασίας
που επιτελεί το καθένα), με ξεχωριστές τιμές στην
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2.16

2.17

2.18

2.19

οικονομική προσφορά.
Με την παράδοση του μηχανήματος, ο προμηθευτής
θα πρέπει να παρέχει δωρεάν, πλήρη εκπαίδευση στους
χειριστές και τους συντηρητές του Δήμου (να υποβληθεί
υποχρεωτικά πρόγραμμα εκπαίδευσης).
Θα παραδοθεί η αντίστοιχη έγκριση τύπου Μ.Ε. στην
Ελλάδα μαζί με το σάρωθρο. Επίσης, θα παραδοθεί
υποχρεωτικά με το σάρωθρο, το αντίστοιχο πιστοποιητικό
CE.
Στις πλευρές του οχήματος θα αναγράφεται
ολογράφως η επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
2019» και το έμβλημα που θα ορίσει ο Δήμος. Επίσης θα
υπάρχει κίτρινη περιμετρική λωρίδα πλάτους περίπου 10
cm. Είναι υποχρεωτικό να είναι ο κατασκευαστής του
σαρώθρου πιστοποιημένος κατά ISO 9001 όπως ισχύει.
Επίσης, ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO
9001 όπως ισχύει. Τα πιστοποιητικά αυτά, θα
υποβληθούν (με ποινή αποκλεισμού) μαζί με την
προσφορά.
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας, με ποινή
αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1)
έτος από την παράδοση του σαρώθρου ετοίμου προς
λειτουργία. Μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης θα εκτιμηθεί
θετικά.
Ο προμηθευτής υποχρεούται όπως, για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την παράδοση
του σαρώθρου, εφοδιάζει τον Δήμο με όλα ανεξαιρέτως τ’
ανταλλακτικά και να παρέχει τεχνική υποστήριξη. Θα
πρέπει να κατατεθεί με την προσφορά σχετική υπεύθυνη
δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του
νομίμου εκπροσώπου του προμηθευτή). Θα πρέπει
επίσης να δηλώνεται, η παρεχόμενη έκπτωση επί του
εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών.
Υποχρεούται επίσης ο προμηθευτής, όπως διαθέτει ή
συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή
του προσφερόμενου μηχανήματος συνεργείο για την
κάλυψη των εργασιών συντήρησης/εγγύησης εντός νομού
Αττικής.
Ο χρόνος παράδοσης του σαρώθρου, ετοίμου προς
λειτουργία, στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου του
Δήμου, είναι το ανώτερο εκατόν πενήντα (150)
ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Συντομότερος χρόνος παράδοσης, θα αξιολογηθεί θετικά.
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Ο Μ Α Δ Α (Τ Μ Η Μ Α) 3 (Φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο με αρπάγη)
Α/Α

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Φορτηγό ανοικτό ανατρεπόμενο με αρπάγη

3.1

3.2

3.3

Όχημα τύπου ανοιχτού φορτηγού με ανατρεπόμενη ΝΑΙ
καρότσα ωφέλιμου φορτίου πέντε (5) τόνων, με
γερανό με αρπάγη κατάλληλα τοποθετημένη
ανάμεσα στην καμπίνα και την ανοιχτή κιβωτάμαξα
ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα προς τις
πλευρές του οχήματος, να συλλέγει αντικείμενα, να
τα αποθέτει εντός της κιβωτάμαξας και αντίστροφα
Το πλαίσιο του οχήματος θα έχει μεικτό βάρος τέτοιο ΝΑΙ
ώστε να υπερκαλύπτει το άθροισμα των βαρών του
πλαισίου πλήρες υγρών, καυσίμων και οδηγού, της
υπερκατασκευής με πλήρη εξοπλισμό και πλήρως
γεμάτη με φορτίο πέντε (5) τόνων καθώς και όποιο
άλλο φέρων φορτίο προβλέπεται να υπάρχει στο
όχημα κατά τη λειτουργία του. Ακόμα η κατανομή
των βαρών ανά άξονα δεν θα υπερβαίνει τις
προδιαγραφές αντοχής του κάθε άξονα του
πλαισίου.
Θα παραδοθεί με πινακίδες, τέλη κυκλοφορίας και ΝΑΙ
άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του Δήμου εκτός από
ασφάλιση (ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις
διαδικασίες έως και το στάδιο έκδοσης πινακίδων
και άδειας κυκλοφορίας, o Δήμος θα παρέχει τις
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και κάθε άλλο
απαραίτητο έγγραφο που θα απαιτηθεί). Στις
πλευρές του οχήματος θα αναγράφεται ολογράφως
η επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» και
το έμβλημα που θα ορίσει ο Δήμος. Ακόμη θα
παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου έτοιμο για
χρήση, θα συνοδεύεται δε από συνήθη εργαλεία,
τρίγωνο βλαβών, πυροσβεστήρες, φαρμακείο και
προειδοποιητικούς
φωτεινούς
φάρους
(τοποθετημένους έναν στην οροφή της καμπίνας κι
ένα στο πάνω πίσω μέρος της κιβωτάμαξας) και ότι
άλλο απαιτείται από τη Νομοθεσία για νόμιμη
λειτουργία και κίνηση. Ακόμα θα παραδοθούν
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης, κατάλογο
ανταλλακτικών του πλαισίου, των μηχανισμών του
και του κινητήρα και θα έχει τουλάχιστον δύο (2)
χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. Το όχημα θα
πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας
που θέτει υποχρεωτικά η Εθνική και Κοινοτική
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3.4

3.5

Νομοθεσία, δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ(CE) για όλη
την κατασκευή, του άρθρου 24 της οδηγίας
2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 214/2014, την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/42/ΕΚ εφόσον εφαρμόζεται. Ο κατασκευαστής
του οχήματος, ολικός ή μερικός, θα είναι
πιστοποιημένος κατά ISO9001 ή ισοδύναμο όπως
ισχύει και σύμφωνα με το αρ. 56 του ν4412/2016. Ο
προσφέρων, εφόσον δεν είναι ο ίδιος μερικός ή
ολικός
κατασκευαστής
του
προσφερόμενου
οχήματος, θα είναι πιστοποιημένος κατά ISO9001 ή
ισοδύναμο όπως ισχύει για εμπορία ανάλογων
οχημάτων και σύμφωνα με το αρ. 56 του ν4412/2016
Ο
κινητήρας
θα
είναι
πετρελαιοκίνητος, ΝΑΙ
υδρόψυκτος, και θα πληροί τις τρέχουσες
προδιαγραφές αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κατά το
χρόνο παράδοσης του οχήματος (ενδεικτικά EURO 6).
Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι τόση
ώστε να δίνει λόγω ισχύος προς μεικτό βάρος
τουλάχιστον 14 HP/τόνο και η μέγιστη ροπή του λόγο
ροπής προς μεικτό βάρος τουλάχιστον 50 Νm/τόνο.
Η δεξαμενή καυσίμων θα είναι χωρητικότητας
τουλάχιστον 200 λίτρων, ώστε να έχει το όχημα
ικανοποιητική αυτονομία λειτουργίας. Τα τμήματα
της μηχανής, τα υδραυλικά έμβολα, οι υδραυλικές
και αέρος σωληνώσεις θα πρέπει να είναι
προφυλαγμένα κατά το δυνατό από επαφή με τα
κινούμενα μέρη, μη εμφανή και στερεωμένα έτσι
ώστε να μην προεξέχουν και είναι ευάλωτα σε
φθορές. Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό, έξι
(6)
τουλάχιστον
σχέσεων
εμπροσθοπορείας
(συγχρονισμένων) και μία (1) οπισθοπορείας, ενώ θα
φέρει δυναμολήπτη (ΡΤΟ) για την κίνηση μηχανικών
μερών της υπερκατασκευής. Το διαφορικό οι άξονες
και τα ημιαξόνια θα είναι γνήσια του εργοστασίου
κατασκευής ισχυρής και δοκιμασμένης κατασκευής
ώστε να εγγυώνται την αντοχή και την καλή
λειτουργία του αυτοκινήτου.
Οι διαστάσεις του πλαισίου θα είναι οι μικρότερες ΝΑΙ
δυνατές για ευελιξία σε κάθε είδους δρόμο,
μεταξόνιο τέτοιο ώστε η διάμετρος αναστροφής
(μεταξύ τοίχων) να είναι έως 15 μ, πλάτος οχήματος
(μη περιλαμβανομένων των καθρεπτών) έως 2,30 μ
και θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοελάσματα
κατάλληλης διατομής ώστε να καλύπτονται οι
δυνάμεις που ασκούνται από τα διάφορα τμήματα
του
μηχανήματος
χωρίς
να
υπάρχουν
παραμορφώσεις. Στο εμπρός μέρος θα υπάρχει
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3.6

3.7

υποδοχή ρυμούλκησης με κατάλληλο πείρο υψηλής
αντοχής.
Το όχημα θα φέρει σύστημα πέδησης διπλού ΝΑΙ
κυκλώματος αέρος, κατάλληλης ισχύος πέδησης
ώστε να ακινητοποιείται με ασφάλεια από τη
μέγιστη ταχύτητα κίνησης με πλήρες φορτίο καθώς
και αντίστοιχο χειρόφρενο το οποίο θα συγκρατεί το
όχημα σε κλήσεις τουλάχιστον 20% με πλήρες φορτίο
και θα ικανοποιεί όλες τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές
Οδηγίες (οδηγία 91/422 EC). Θα υπάρχει σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS), βαλβίδα
ρύθμισης πέδησης πίσω άξονα με βάση το φορτίο
και βοηθητικό σύστημα φρένων-μηχανόφρενο
(κλαπέτο) διπλής τουλάχιστον λειτουργίας. Ακόμη θα
φέρει
συστήματος
ηλεκτρονικού
ελέγχου
σταθεροποίησης (Electronic Stability System – ESP)
του οχήματος ή και συστήματος EBD (Electronic
Brakeforce Distribution) για βελτίωση της ισχύος
πέδησης ανάλογα με το φορτίο
Η καμπίνα του χειριστή θα είναι μεταλλική, κλειστού ΝΑΙ
τύπου, ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα, με ανατροπή, θα είναι εξοπλισμένη με
σύστημα
θέρμανσης-ψύξης
(A/C),
ψηφιακό
ταχογράφο, περιοριστή ταχύτητας, ραδιόφωνο με
ηχεία, κατάλληλη θερμοηχομόνωση, αλεξήλια,
κρύσταλλα ασφαλείας και πλήρη εσωτερική
επένδυση. Το κάθισμα του οδηγού θα είναι πλήρως
ρυθμιζόμενο κατά μήκος , ύψος και κλήση πλάτης,
και θα υπάρχει και κάθισμα συνοδηγού ενός ή δύο
ατόμων. Η καμπίνα θα διαθέτει επίσης πλήρη σειρά
οργάνων και λυχνιών για τον έλεγχο της καλής
λειτουργίας τόσο του πλαισίου και του κινητήρα όσο
και της υπερκατασκευής. Θα υπάρχουν εξωτερικοί
καθρέπτες εσωτερικά ρυθμιζόμενοι που θα
καλύπτουν τόσο την πλευρά του οδηγού όσο και την
απέναντι (τουλάχιστον 2, πίσω και κάτω) καθώς και
τις εμπρός γωνίες του οχήματος. Θα υπάρχουν τα
απαραίτητα φώτα όγκου, φάροι, ανακλαστικά κλπ,
βομβητής οπισθοπορείας ενώ η ηλεκτρική
εγκατάσταση (24V) θα επαρκεί για την κάλυψη όλων
των φωτιστικών και ηλεκτρικών αναγκών του
οχήματος με πρόβλεψη για επιπλέον παροχές. Θα
φέρει σύστημα διεύθυνσης (τιμόνι) με υδραυλική ή
άλλου τύπου υποβοήθηση. Μέγιστος αριθμός
στροφών τιμονιού από τέρμα δεξιά σε τέρμα
αριστερά, 4,5 πλήρεις περιστροφές.
Θα συμπαραδοθούν εφεδρικός τροχός πλήρης (ζάντα
και ελαστικό), τάκος συγκράτησης οχήματος, σειρά
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συνήθων εργαλείων για τις μικροβλάβες και την
συντήρηση του, πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον
ΚΟΚ, τρίγωνο βλαβών, φαρμακείο αυτοκινήτου,
βιβλία συντήρησης και επισκευής – πλαισίου και
υπερ/κευής.
Το βασικό χρώμα του οχήματος τόσο για το πλαίσιο ΝΑΙ
όσο και για την υπερκατασκευή θα είναι λευκό
πέραν των διακριτικών και της περιμετρικής κίτρινης
λωρίδας πλάτους 10εκ. Εξωτερικά το όχημα θα είναι
βαμμένο με χρώμα ‘ντούκο’ πιστολιού σε δύο
τουλάχιστον στρώσεις, κατόπιν στοκαρίσματος και
ασταρώματος, με χρώμα άριστης ποιότητας.
Η γενική κατάσταση του οχήματος θα είναι άριστη
και θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1)
έτους τουλάχιστον από την ημερομηνία παράδοσης
του.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ’
οποιαδήποτε
συμπλήρωση
,
ενίσχυση
ή
τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και
3.8
η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας.
Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι ΝΑΙ
τουλάχιστον 5 τόνους (Μη περιλαμβανομένου
πλαισίου, υγρών, γερανού, υπερκατασκευής, οδηγού
κλπ ) πλέον του βάρους του γερανού με την αρπάγη
και της υπερκατασκευής της κιβωτάμαξας.
Το πλαίσιο, η κιβωτάμαξα, η αρπάγη και τα λοιπά
παρελκόμενά τους θα είναι απολύτως καινούργια, θα
φέρουν όλα τα απαραίτητα υλικά για τη νόμιμη
κυκλοφορία του οχήματος σε δημόσιους δρόμους
σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., και όλα τα
παραπάνω θα πρέπει να πληρούν όλες τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελλάδος όσον αφορά την κατασκευή, την ασφάλεια,
τους ρύπους κλπ. Το όχημα θα συνοδεύει ακόμα,
εγχειρίδιο κατασκευαστή όσον αφορά τις λειτουργίες
του και την συντήρησή του και κατάλογος
ανταλλακτικών σε μορφή φυλλαδίου ή CD.
Το όχημα θα παραδοθεί ελεύθερο βαρών, έτοιμο για
άμεση κυκλοφορία, με πινακίδες, άδεια κυκλοφορίας
(που θα έχει πιστοποιημένη την ύπαρξη περιοριστή
ταχύτητας). Τυχόν έγγραφα που θα χρειαστούν για
την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας θα
παρασχεθούν από το Δήμο. Η ασφάλιση του
3.9
οχήματος θα γίνει από το Δήμο.
Το υδραυλικό σύστημα του οχήματος θα πρέπει να ΝΑΙ
είναι κατάλληλο να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του
3.10 οχήματος, του γερανού με την αρπάγη και της
ανατροπής της κιβωτάμαξας. Το σύστημα
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διεύθυνσης, ο συμπλέκτης και λοιπές λειτουργίες του
οχήματος θα καλύπτονται απ’ το υδραυλικό σύστημα
με το οποίο εξοπλίζει το εργοστάσιο κατασκευής το
βασικό όχημα.
Ειδικά για τις ανάγκες του γερανού, της υδραυλικής
αρπάγης και του συστήματος ανατροπής της
κιβωτάμαξας, το ξεχωριστό σύστημα αντλίας ή
αντλιών, σωληνώσεων, βαλβίδων κλπ θα πρέπει να
καλύπτει τις απαιτήσεις σε πίεση και παροχή λαδιού,
όλων των ανωτέρω κατασκευών με τις απαραίτητες
ανοχές τουλάχιστον 20%, οι προδιαγραφές του
οποίου θα αναφέρονται σαφώς από τους
προσφέροντες.
Η καμπίνα θα είναι υδραυλικά χειροκίνητα
ανακλινόμενη για άνετη πρόσβαση στον κινητήρα,
και θα διαθέτει ελαστική ανάρτηση για απομόνωση
των κραδασμών.
Στην
οροφή
της
καμπίνας
θα
υπάρχει
περιστρεφόμενος φωτεινός φάρος με έλεγχο από τον
πίνακα οργάνων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
Το όχημα θα φέρει ψηφιακό ταχογράφο, και
περιοριστή
ταχύτητας
με
τα
αντίστοιχα
πιστοποιητικά, τρίγωνο, φαρμακείο εξοπλισμένο με
είδη Α’ βοηθειών, πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον
Κ.Ο.Κ. , και σειρά εργαλείων που θα αναφέρονται
αναλυτικά στην προσφορά. Επίσης βιβλίο οδηγιών
χρήσης οχήματος, βιβλίο συντήρησης, και βιβλίο
ανταλλακτικών.
Η κιβωτάμαξα θα είναι ανοιχτή, υδραυλικά ΝΑΙ
ανατρεπόμενη, κατάλληλη για το ζητούμενο ωφέλιμο
φορτίο και ικανής χωρητικότητας. Το πλάτος της δεν
θα είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του οχήματος. Το
εσωτερικό μήκος της θα είναι 4μ. (όχι αποκλεισμός).
Το ελάχιστο εσωτερικό ύψος της κιβωτάμαξας θα
είναι
περίπου 70 εκατοστά (ή το δυνατόν
μεγαλύτερο βάση Νομοθεσίας εάν δεν επιτρέπεται
αυτό) και θα παραδοθεί με έτοιμες υποδοχές για
πλευρικά παραπέτα. Θα πρέπει να είναι μελετημένη
ώστε να λειτουργεί αρμονικά με το γερανό και να
μην εμποδίζεται η λειτουργία της αρπάγης από τις
διαστάσεις και την τοποθέτηση της κιβωτάμαξας. Ο
χώρος που θα μείνει κενός ανάμεσα στην καμπίνα
και στην κιβωτάμαξα θα πρέπει να επαρκεί για να
λειτουργεί ο τελευταίος χωρίς να προσκρούει στην
καμπίνα ή στον καθρέφτη της κιβωτάμαξας, αλλά και
να μην υπάρχει σημαντικό αχρησιμοποίητο κενό
3.11 ανάμεσά τους. Η κατασκευή της θα είναι από
λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 5 χιλ για το δάπεδο
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και 3 χιλ για τα πλαϊνά, τον καθρέπτη, τους
ορθοστάτες και τα λοιπά τμήματα ενισχυμένη
κατάλληλα. Η κατασκευή θα είναι ισχυρή ώστε να
αντέχει σε δυσμενή χρήση καθώς και το πλαίσιο, το
σύστημα έδρασης και ανατροπής θα είναι
μελετημένα για τέτοια χρήση. Ενισχύσεις θα
υπάρχουν περιμετρικά της κιβωτάμαξας και στην
πίσω πόρτα(πάχους λαμαρίνας τουλάχιστον 4χιλ). Ο
έλεγχος της ανατροπής θα γίνεται μέσα από την
καμπίνα του οδηγού και θα έχει ενδεικτική λυχνία
σύμπλεξης. Ο υδραυλικός ανυψωτήρας θα είναι
ισχυρός και θα πρέπει να αντεπεξέρχεται σε φορτία
μεγαλύτερα της κιβωτάμαξας με πλήρες φορτίο, και
θα συνοδεύεται από αντλία κατάλληλης πίεσης και
παροχής. Σκάλες ανόδου θα υπάρχουν και στις δύο
πλευρές της καρότσας και θα τοποθετηθούν
λασπωτήρες στους πίσω τροχούς. Επίσης θα πρέπει
να υπάρχουν υποδοχές στα πλαϊνά της κιβωτάμαξας
για ταχεία και ασφαλή τοποθέτηση παραπέτων εάν
χρειαστεί. Τέλος η κιβωτάμαξα θα πρέπει να έχει
τουλάχιστον
δύο
στρώματα
αντισκωριακής
προστασίας μετά από αρχική επεξεργασία.
Το χρώμα της όλης κατασκευής θα είναι λευκό. Να
δοθούν τα τεχνικά στοιχεία της κιβωτάμαξας, όπως
βάρος, διαστάσεις κλπ.
Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα είναι αρθρωτός, ΝΑΙ
τηλεσκοπικός υδραυλικής λειτουργίας, ανυψωτικής
ικανότητας τουλάχιστον 1000 κιλών σε οριζόντια
έκταση 7 μέτρων. Η οριζόντια ακτίνα λειτουργίας του
θα είναι τουλάχιστον 7 μέτρα. Ο μηχανισμός θα είναι
αρθρωτός έτσι ώστε όταν δεν χρησιμοποιείται θα
διπλώνει ούτως ώστε να μην εμποδίζει τις υπόλοιπες
λειτουργίες του οχήματος. Θα πρέπει να είναι
γρήγορος στη λειτουργία του ώστε να μπορεί να
εκτελέσει πολλαπλές φορτοεκφορτώσεις σε σύντομο
διάστημα ώστε όταν χρησιμοποιείται σε στενούς
δρόμους να μην διακόπτεται η κυκλοφορία για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο άκρο του γερανού θα
είναι προσαρμοσμένη και σε πλήρη λειτουργία,
υδραυλική περιστρεφόμενη αρπάγη 8 έως 10
αντικριστών δοντιών με άνοιγμα τουλάχιστον
1,00μέτρα η οποία θα αναρτάται εύκολα από το
άκρο του γερανού και θα συνδέεται με το υδραυλικό
κύκλωμα
με
ταχυσυνδέσμους.
Θα
φέρει
τηλεχειριστήριο (remote contol) για όλες τις κινήσεις
του γερανού και των παρελκόμενων του. Θα υπάρχει
3.12 υποχρεωτικά κάθισμα χειριστή στην κορυφή του
γερανού και μια σειρά χειριστήρια ελέγχου
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προσαρτημένα σε κατάλληλο σημείο ελέγχου στην
βάση του ανυψωτικού μηχανισμού. Επίσης θα
υπάρχουν υδραυλικοί σταθεροποιητές και από τις
δύο πλευρές του οχήματος οι οποίοι θα μπορούν να
εκτείνονται οριζόντια ώστε να εξασφαλίζεται η
ισορροπία του οχήματος. Οι υδραυλικές σωληνώσεις
του γερανού θα είναι προστατευμένες εντός
κατάλληλων βαρέως τύπου καναλιών για προστασία
από φθορές. Ζητούνται ακόμα να υπάρχουν
βαλβίδες αντεπιστροφής στους υδραυλικούς
κυλίνδρους,
κάποιο
σύστημα
ελέγχου
υπερφόρτωσης, και διακόπτες ασφαλείας κοντά στα
χειριστήρια ή τους σταθεροποιητές. Θα πρέπει να
ενισχυθεί κατάλληλα το πλαίσιο του οχήματος ώστε
να μπορεί να δεχθεί τα φορτία που αναπτύσσονται
από το γερανό. Ο γερανός με την αρπάγη μπορούν
να πάρουν υδραυλική ισχύ από ξεχωριστή αντλία
από αυτή που χρησιμοποιεί η κιβωτάμαξα,
κατάλληλη για τις προδιαγραφές του γερανού, ή εάν
καλύπτονται οι προδιαγραφές του, από την αντλία
της ανατροπής με κατάλληλη διάταξη. Ο γερανός και
η αρπάγη θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με κίτρινη γραμμή ΝΑΙ
πλάτους 10 εκ περιμετρικά του οχήματος και τα
διακριτικά του Δήμου ήτοι, ολογράφως την φράση
«ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» και το έμβλημα
που θα ορίσει ο Δήμος. Ακόμα θα συμπαραδοθούν:
α) Εφεδρικός τροχός με ελαστικό
β) Σειρά συνήθων εργαλείων
γ) Πυροσβεστήρα κατά ΚΟΚ, που θα ισχύει κατά την
ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.
δ) Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ
ε) Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον ΚΟΚ
στ) Ταχογράφο ψηφιακό (με κάρτες και εκτυπωτή)
ζ) Σειρά τεχνικών βιβλίων συντήρησης στην Ελληνική,
για το πλαίσιο και την υπερκατασκευή.
Επίσης για το αυτοκίνητο ( πλαίσιο και
υπερκατασκευή ) ο ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει βιβλίο ανταλλακτικών ή άλλο σύστημα
3.13 παραγγελίας τούτων και βιβλίο επισκευών (WORK
SHOP MANUAL).
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Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ <Α> - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> Ομάδας 1 (Απορριμματοφόρο 16 κ.μ.)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λόγος ισχύος
1
Λόγος ροπής/βάρος
2
Κυβισμός κινητήρα πλαισίου
3
Διάμετρος
κύκλου στροφής
4
5
6
7
8
9
10
11
12

μεταξύ τοίχων
Δεξαμενή καυσίμου
Πάχος
υλικού
κατασκευής
πλευρικών
τοιχωμάτων
υπερκατ/ής
Πάχος
υλικού
κατασκευής
δαπέδου υπερκατασκευής
Πάχος
υλικού
κατασκευής
πατώματος χοάνης
Μεταξόνιο
Βαθμός
συμπίεσης
απορριμμάτων (οικιακά)
Ικανότητα ανύψωσης κάδου

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 100-120 *

≥ 14,5 HP/TON
≥ 70 Νm/τόνο
≥8.500κ.εκ
17 m <

4
7
10
5

≥ 250 lt
4 χιλ

4
4

5 χιλ

7

5 χιλ

7

4,25μ ≤
≥ 6:1 (συμπιεσμένα προς
ασυμπίεστα)
≥1000 χλγ

ABS, ESP, EBD και επιπλέον
Σύστημα
πέδησης
και
παρελκόμενα
συστήματα LWD – Lane Departure Warning
(Προειδοποίηση αλλαγής
ασφαλείας

5
8
4
5

λωρίδας) AEB – Advanced
Emergency Braking (πρόσθετη
πέδηση έκτακτης ανάγκης)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρόνος παράδοσης
< 150 ημέρες
13
Χρόνος εγγύησης καλής
> 2 έτη ***
14
15
16
17
18

λειτουργίας
Χρόνος αντιμετώπισης συνήθων
μικρών βλαβών (κάλυψη
εγγύησης)
Xρόνος προσκόμισης απαιτούμενων
ανταλλακτικών μικρών βλαβών
(εγγύησης)
Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά
Δωρεάν εργασίες τακτικής
συντήρησης (service)

< 2 ημέρες ***

70%
6
10
3
3

< 5 ημέρες ***
> 10 έτη ***
> 3 ****

2
6

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ U
* Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς αναλογικά
μεταξύ των παραδεκτών προσφορών όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Τη μέγιστη βαθμολογία 120 βαθμών θα λάβει η
προσφορά που θα παρουσιάζει τη μέγιστη υπερκάλυψη των απαιτήσεων κάθε εκάστου κριτηρίου. Οι υπόλοιπες προσφορές που
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων θα βαθμολογηθούν μεταξύ 100 και 120, αναλογικά με βάση του ποσοστού της
υπερκάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου που παρουσιάζουν μεταξύ της μέγιστης προσφοράς υπερκάλυψης και τις ελάχιστες
απαιτήσεις των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+
……..+σν.Κν
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** Η ύπαρξη συστ. (LWD-Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας) AEB – Επιπρόσθετη πέδηση έκτακτης ανάγκης) θα θεωρηθεί υπερκάλυψη των
απαιτήσεων του συστήματος πέδησης στα κριτήρια αξιολόγησης.

*** Αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή
**** Εντός δύο (2) ετών, αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή περιλαμβανομένης εργασίας, αναλωσίμων και ανταλλακτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..

Σελίδα 121

ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ

19PROC004325339 2019-01-13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> Ομάδας 2 (Αναρροφητικό σάρωθρο δρόμων 2 κ.μ.)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχύς κινητήρα
1
Κυβισμός κινητήρα
2
Μέγιστη ροπή
3
Επιφανεια σαρωσης ανα ώρα
4
Eξωτερική
ακτίνα σάρωσης5
6
7
8
9
10

στροφής μεταξύ τοίχων
Δεξαμενή καυσίμου
Μέγιστο πλάτος σάρωσης
Χωρητικότητα δοχείου συλλογής
απορριμμάτων
Μέγιστη
αναρροφητικότητα
τουρμπίνας
Χωρητικότητα ύδατος, άθροισμα
όλων των δεξαμενών παροχής
νερού ψεκασμού

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

>62KW
2.900 cm3.
270 Nm
>26.400,00μ2/ωρα
<3.800 χιλ.

5
2
6
4
3

>50 lt
>2.200 χιλ.
>1,8 κυβ. μέτρα

3
4
7

>8.600 κυβ. μ./ώρα

7

>350 λίτρα

6

11
12

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 100-120 *

4
Άνοιγμα στομίου αναρρόφησης

>650 χιλ.

Διάμετρος
κεντρικού σωλήνα
αναρρόφησης

>200 χιλ.

4

>50 χλμ/ώρα

3

13
Ταχύτητα πορείας

14

3
Ύψος οπίσθιας εκφόρτωσης

15
16

>1,40 μ.

Ωφέλιμο φορτίο

>1.650 κιλά

Μέγιστες διαστάσεις (πορείας) :
Μήκος (με βούρτσες)
:
Πλάτος
:
Ύψος (με φάρο)
:

<5.000 χιλ.
<1.320 χιλ.
<2.250 χιλ.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρόνος παράδοσης
< 150 ημερολογιακές
17

6
3

70%
9

ημέρες **

18

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας

9
> 1 έτος **

19
20
21
22

Χρόνος αντιμετώπισης συνήθων
μικρών βλαβών (κάλυψη εγγύησης)
Xρόνος προσκόμισης απαιτούμενων
ανταλλακ/κών μικρών βλαβών
(εγγύησης)
Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά
Δωρεάν εργασίες τακτικής συντήρησης
(service)

3
< 3 ημέρες **

3
< 3 ημέρες **
> 10 έτη **
> 2 ***

3
3

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ U*
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* Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις
περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς
αναλογικά μεταξύ των παραδεκτών προσφορών όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Τη μέγιστη βαθμολογία 120
βαθμών θα λάβει η προσφορά που θα παρουσιάζει τη μέγιστη υπερκάλυψη των απαιτήσεων κάθε εκάστου κριτηρίου. Οι υπόλοιπες
προσφορές που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων θα βαθμολογηθούν μεταξύ 100 και 120, αναλογικά με βάση του
ποσοστού της υπερκάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου που παρουσιάζουν μεταξύ της μέγιστης προσφοράς υπερκάλυψης και τις
ελάχιστες απαιτήσεις των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο:
U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+ ……..+σν.Κν
** Αφορά όλο το μηχάνημα, κινητήρα, πλαίσιο και όλα τα υποσυστήματα
*** Εντός δύο (2) ετών, αφορά όλο το μηχάνημα, κινητήρα, πλαίσιο και όλα τα υποσυστήματα, περιλαμβανομένης εργασίας,
αναλωσίμων και ανταλλακτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..

Σελίδα 123

ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ

19PROC004325339 2019-01-13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <Α> Ομάδας 3 (Φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη)
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ 100-120 *

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Λόγος ισχύος
1

>14 ΗΡ/ΤΟΝ

5

≥ 50 Νm/τόνο
≤ 15 m

5
7

≥ 200 lt

3

2
3
4

Λόγος ροπής/βάρος
Διάμετρος
κύκλου
μεταξύ τοίχων
Δεξαμενή καυσίμου

στροφής

5

Πάχος υλικού κατασκευής πλευρών
κιβωτάμαξας

3 χιλ

4

6

Πάχος υλικού κατασκευής πατώματος
κιβωτάμαξας

5 χιλ

7

7

Μέγιστο πλάτος πλαισίου

≤2,30 μ

10

8

Ωφέλιμο φορτίο **

5 τόνοι

8

9

Μήκος καρότσας εσωτερικά

≥4m

7

10

Ακτίνα έκτασης γερανού

≥7μ

7

11

Ικανότητα ανύψωσης γερανού σε
ακτίνα 7μ

1000χλγ

7

12
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΟΜΑΔΑ Β – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Χρόνος παράδοσης
< 120 ημέρες
13
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
> 2 έτη ***
14
Χρόνος
αντιμετώπισης
συνήθων
<
2
ημέρες ***
15
μικρών βλαβών (κάλυψη εγγύησης)

16
17
18

Xρόνος προσκόμισης απαιτούμενων
ανταλλακ/κών μικρών βλαβών
(εγγύησης)
Χρόνος κάλυψης με ανταλλακτικά
Δωρεάν εργασίες τακτικής συντήρησης
(service)

70%
6
10
3
3

< 3 ημέρες ***
> 10 έτη ***
> 2 ****

2
6

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β
30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
100%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ U*
* Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις
που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς αναλογικά
μεταξύ των παραδεκτών προσφορών όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Τη μέγιστη βαθμολογία 120 βαθμών θα λάβει η
προσφορά που θα παρουσιάζει τη μέγιστη υπερκάλυψη των απαιτήσεων κάθε εκάστου κριτηρίου. Οι υπόλοιπες προσφορές που
υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των κριτηρίων θα βαθμολογηθούν μεταξύ 100 και 120, αναλογικά με βάση του ποσοστού της
υπερκάλυψης των απαιτήσεων του κριτηρίου που παρουσιάζουν μεταξύ της μέγιστης προσφοράς υπερκάλυψης και τις ελάχιστες
απαιτήσεις των κριτηρίων. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς και προκύπτει από τον τύπο: U=σ1.Κ1+σ2.Κ2+
……..+σν.Κν

** Μη περιλαμβανομένου πλαισίου, υγρών, γερανού, υπερκατασκευής, οδηγού κλπ
*** Αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή
**** Εντός δύο (2) ετών, αφορά πλαίσιο και υπερκατασκευή περιλαμβανομένης εργασίας, αναλωσίμων και ανταλλακτικών
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
1………………………………..
2………………………………..
3………………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Το πρώτο έντυπο οικονομικής προσφοράς, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος (παράγεται σε μορφή pdf από την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ σύνταξης
προσφοράς). Στην συνέχεια υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7) ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ,
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα8) Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Π. Φάληρο
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ9.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………10 υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..........., ΑΦΜ: ......... (διεύθυνση) ......., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ......................., ΑΦΜ: ....... (διεύθυνση) .......... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..
γ) (πλήρη επωνυμία) ....................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..11
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .......380/2018... Διακήρυξη
.....................................................12 της/του (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της
σύμβασης: “ Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων δρόμων 2018”/ για το/α τμήμα/τα .............13 με
«καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών……22/2/2019..
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε
......5......ημέρες 14 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 15. ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε16.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
7 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
8 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
9 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο
ΦΠΑ
10 ο.π. υποσ. 3.
11 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
12 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
13 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α
υποβάλλεται προσφορά.
14 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
16 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1) ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2 Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, Π. Φάληρο
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..4 υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........, ΑΦΜ: ........ (διεύθυνση) ..........., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ............., ΑΦΜ: ......... (διεύθυνση) ...................... ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη
της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των5 ../ της υπ αριθ ..... σύμβασης Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και
σαρώθρων δρόμων 2018, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .........380/2018. Διακήρυξη / 6 ...........................
της/του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …….. (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης

Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων δρόμων 2018

Ιδιωτικό συμφωνητικό ποσού ……………………….€
Στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις ….. του μηνός …………., του έτους 2019, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι :
1) Κος Διονύσης Χατζηδάκης, ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου,
(στοιχεία Δήμου: Δ/νση:οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, T.K. 17562 Παλαιό Φάληρο, Α.Φ.Μ. 090261509,
Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, τηλ: 2132020300, ) και
2) O κος ………………….. με ΑΔΤ: ………………….. ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………………., που
εδρεύει στην ………………. (Δ/νση: ……………, Τηλ: ………………………, e-mail: ………………………, ΑΦΜ:
………………………., ΔΟΥ: ……………………………), καλούμενος εφ’ εξής ο ανάδοχος,
έχοντας υπ’ όψη :

α) το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), τις διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού, την παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε
με τη παρ. 3, του άρθρου 22, του Ν. 3536/2007 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 51, παρ. 3 του
Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α’ 134/27-6-2016) και το Ν. 2503/1997, όπως ισχύουν σήμερα με τις τροποποιήσεις
και τις συμπληρώσεις τους.
β) την με αριθ. 110/2018 μελέτη που αφορά την προμήθεια « Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και
σαρώθρων δρόμων 2018» του Δήμου Π. Φαλήρου, και συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου, προϋπολογισμού 896.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολική δαπάνη 1.111.040,00€ και
έχει ως αντικείμενο την αγορά από το ελεύθερο εμπόριο τριών (3) απορριμματοφόρων οχημάτων
ωφέλιμου όγκου φόρτωσης 16κ.μ., δύο (2) αναρροφητικών σαρώθρων χωρητικότητας της τάξης των 2κ.μ.
και δύο (2) Φορτηγών ανατρεπόμενων με αρπάγη.
γ) το από 27/12/2018 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 18REQ004269874) στο ΚΗΜΔΗΣ,

δ) τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: με αρ. πρωτ. 24133/27.12.2018 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΥΩΞΕ-Ο1Ο), με αρ.
πρωτ. 24147/27.12.2018 (ΑΔΑ: 6Ξ9ΣΩΞΕ-Ξ66), ΑΔΑΜ: 18REQ004271861 που καταχωρήθηκαν με α/α
Α/1.108 και 1.109 αντίστοιχα,

ε) την με αριθ. 380/2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC00…………….), απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού διαγωνισμού για: Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων
δρόμων 2018, πρ. μελ. 896.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολική δαπάνη 1.111.040,00€.

στ) την από ../2/2019 οικονομική προσφορά της επιχείρησης ……………………, ποσού …………………..€ πλέον
Φ.Π.Α. και συνολικό κόστος ……………………..€, που κατατέθηκε στον ανοικτό διαγωνισμό η οποία είναι
σύμφωνη με τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ 110/2018 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου
και τους όρους της 380/2018 Α.Ο.Ε..

ζ) Τα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού
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η) τις με αρ…./2019 (ΑΔΑ: …………….) και …/2019 (ΑΔΑ: …………………..), αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής,
για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού και την κατακύρωση αυτού αντίστοιχα,

θ) Την με αριθμ. . …/2019 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω, ο πρώτος των συμβαλλόμενων, με την ανωτέρω
ιδιότητά του,
αναθέτει

στον δεύτερο των συμβαλλόμενων, την προμήθεια «Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων
δρόμων 2018» ομάδα …. , σύμφωνα με τα παρακάτω :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) Δημόσιες
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ), του Ν. 3463/2006 «περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και συμπληρωματικά του
Αστικού Κώδικα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Η συμβατική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των …………….€ πλέον Φ.Π.Α. 24% και μέγιστο συνολικό
κόστος ……………………..€, η οποία θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2018-19 στους ΚΑ: 20-7131.010, 20-7131.009
Η προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης (χρόνος παράδοσης των υλικών) ορίζεται σε 150 ημέρες
(ομάδες 1,2 ) και σε 120 ημέρες (ομάδα 3) από την υπογραφή της παρούσης, τμηματικά σύμφωνα με
τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται: 1)στην με αρ. 380/2018
απόφαση Ο.Ε., 2)την με αρ. 110/2018 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου και 3)την
προσφορά του αναδόχου, με αυτή την σειρά ισχύος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α και τα ταμεία επικουρικής
ασφάλισης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης. Κατά την
εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν
4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16)
H ανωτέρω αναφερόμενη αμοιβή θα καταβληθεί από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στον δεύτερο των
συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και λοιπές σχετικές διατάξεις. H
πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά, με την παράδοση επιμέρους ποσοτήτων των υλικών και
κατόπιν έκδοσης των σχετικών τιμολογίων πώλησης και των ενταλμάτων πληρωμής ύστερα από το
πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου (Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Η/Μ αντικειμένου που ορίστηκε με την με αρ.
338/2017 απόφαση ΔΣ του Δήμου).
Προκαταβολή δεν προβλέπεται να δοθεί.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε είδους φόροι, κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. όπως προβλέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τον ΦΠΑ.
Κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού …………….€ με αριθμό ................ του
πιστωτικού ιδρύματος ……………………. σύμφωνα με το άρθρο …….. της Διακήρυξης και σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αντικατασταθεί από εγγύηση
καλής λειτουργίας μετά την παράδοση των ειδών σε αντικατάσταση της πρώτης για την
αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από
δυσλειτουργία των οχημάτων/μηχανημάτων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, χρονικής ισχύος όσος ο
χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων οχημάτων/μηχανημάτων πλέον ενός μηνός.
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9.

10.
11.

12.

13.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και β) υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος κατά την περ. (γ) της παρ.1.
και μετά από την ειδική, κατά την παρ. 2 του αρ.203 του ν. 4412/16 όχληση της Υπηρεσίας κατά τα
λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εάν κατά την διάρκεια της ισχύος της παρούσης σύμβασης προκύψουν διαφωνίες αυτές θα
επιλύονται με βάση τους όρους της παρούσας και την ισχύουσα Νομοθεσία και ιδίως του ν. 4412/16.
Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου
206, του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτόν, όπως ισχύει σήμερα με τις
τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
Η τροποποίηση της σύμβασης σε ποσότητες ειδών, συμβατικό τίμημα και τυχόν άλλες παραμέτρους
αυτής που πιθανόν ανακύψουν από αυξημένες ή μειωμένες ανάγκες της Υπηρεσίας, επιτρέπεται
κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16(ΦΕΚ Α’ 147/16), γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε αυτό.
Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και η προσφορά του αναδόχου.

Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και ο καθένας από τους
συμβαλλόμενους πήρε ένα (1) αντίγραφο, τα δε δύο (2) υπόλοιπα διαβιβάστηκαν στην αρμόδια Τεχνική
Υπηρεσία και φυλάσσονται στο φάκελο του έργου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2)

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖHΔΑΚΗΣ
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