«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 35641/14.10.2016
ΑΔΑ: ΩΜΜ8ΩΚ3-9ΔΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16,
Τ.Κ. 171-21 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΛΗΡ.: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΤΗΛ.: 213 20.25.903-905
FAX: 210 9353047

ΑΡ.ΜΕΛ.: 71/2016
K.A. : 20.6671.0007

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥ ΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Διακηρύσσει ότι
Εκτίθεται σε Δημόσιο Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αναλυτικά αναφέρεται στo Τεύχος του Διαγωνισμού και
πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων»
συνολικού προϋπολογισμού

47.112,37 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την

71/2016 μελέτη – Τεχνική Προδιαγραφή του Δήμου, την 404/2016 AOE που αφορά την έγκριση των
όρων και της μελέτης καθώς και την 386/2016 ΑΟΕ που αφορά την έγκριση διάθεσης πίστωσης του
ποσού.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 04 του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2016 και ώρα
από 10:00-10:30 (ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών του Δήμου, στο Δημαρχείο, Ελ. Βενιζέλου 16, Νέα Σμύρνη, 4ος
Όροφος. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών, γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και
όσοι προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα

με τον Ν.4412/2016

και τους

εγκεκριμένους Όρους Διακήρυξης (ΑΔΑ 7ΗΓΠΩΚ3-ΒΓΧ).
Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και τυχόν επαναληπτικής της θα βαρύνουν τον τελικό
μειοδότη. Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι
από την Διαδικτυακή Πύλη του Δήμου (http://www.neasmyrni.gr/).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2016
Κ.Α.Ε. 20.6671.0007

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προσφερόμενα από τους διαγωνιζόμενους ανταλλακτικά προορίζονται για την επισκευή και
συντήρηση οχημάτων - τύπων όπως αναφέρεται πιο κάτω, πρέπει δε να είναι γνήσια των εργοστασίων
κατασκευής των αυτοκινήτων ή εγκεκριμένα από τους κατασκευαστές των αυτοκινήτων .
Τα οχήματα του Δήμου Νέας Σμύρνης τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης προμήθειας
ανταλλακτικών για την επισκευή τους, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και έχουν ομαδοποιηθεί ανάλογα
με τον τύπο τους και το είδος τους. Οι Διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια ή
περισσότερες ομάδες στο σύνολό τους. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για μέρος της κάθε μιας
ομάδας/ων.
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Τα ανταλλακτικά που πιθανόν απαιτηθούν αφορούν σε:
• ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΟΥΣ
• ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες για είδη που βρίσκονται διαθέσιμα στις
αποθήκες του προμηθευτή και δέκα ημέρες (10) για είδη που θα εισαχθούν από το εξωτερικό, από
την παραγγελία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ
ΤΕ ΒΙΒΛΙΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 20.6671.0007

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛ:

71/2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α΄
Φορτηγά οχήματα-MERCEDES: 1617-2635-1828-2653-2543-1523-1520-814-AXOR 1829
(απορ/ρα,containers, υδροφόρα, γερανοφόρα, πλυντήρια κάδων)
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μ. Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
120,00 €

1

Αισθητήρας τροχών ABS

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

Λάστιχα στεγανοποίησης γενικά

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

85,00 €

510,00 €

3

Ασφάλειες γενικά

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΣΕΤ)

6

35,00 €

210,00 €

4

Προφυλακτήρες ή φτερά

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

450,00 €

1.350,00 €

5

Εξαρτήματα Αμαξώματος γενικά

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΣΕΤ)

1

2.500,00 €

2.500,00 €

6

Φίλτρο αέρος

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

85,00 €

850,00 €

7

Φίλτρο πετρελαίου

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

20,00 €

200,00 €

8

Φίλτρο υδραυλικού

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

20,00 €

200,00 €

9

Φίλτρο λαδιού

ΤΕΜΑΧΙΟ

10

18,00 €

180,00 €

10

Χειριστήριο χειρόφρενου αέρος

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

320,00 €

960,00 €

3

120,00 €

11

Μοτέρ καλοριφέρ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

280,00 €

840,00 €

12

Όργανα ταμπλό διάφορα

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

380,00 €

760,00 €

13

Διακόπτες γενικά

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

220,00 €

880,00 €

14

Θερμοστάτες

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

45,00 €

180,00 €

15

Χειρολαβές Κουβούκλιου

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

65,00 €

520,00 €

16

Προθερμαντήρες

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΣΕΤ)

2

480,00 €

960,00 €

17

Ιμάντες

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

35,00 €

700,00 €

18

Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

350,00 €

1.400,00 €

19

Υαλοκαθαριστήρες

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

25,00 €

500,00 €

22

Ψυγείο λαδιού

TEMAXIO

2

380,00 €

760,00 €

23

TEMAXIO

3

459,15 €

1.377,45 €

24

Διακόπτες
υαλοκαθαριστήρων(κομπλε
λειτουργία)
Διακόπτες πορτών

TEMAXIO

4

180,00 €

720,00 €

25

Γρύλοι παραθύρων

TEMAXIO

4

65,00 €

260,00 €

26

Φλας κρύσταλλα

TEMAXIO

10

27,00 €

270,00 €

27

Βολάν (τιμόνι)

TEMAXIO

2

170,00 €

340,00 €

28

Διακόπτης φλας

TEMAXIO

5

220,00 €

1.100,00 €

29

Καθρέπτης οδηγού

TEMAXIO

10

45,00 €

450,00 €

30

Καθρέπτης συνοδηγού

TEMAXIO

10

45,00 €

450,00 €

31

Καθρέπτης "κλέφτης"

TEMAXIO

10

45,00 €

450,00 €

32

Μίζα mercedes actross

TEMAXIO

1

1.200,00 €

1.200,00 €

33

Δυναμό mercedes actross

TEMAXIO

1

850,00 €

850,00 €

34

Φανάρι εμπρός- πίσω

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΣΕΤ)

8

480,00 €

3.840,00 €

35

Συσσωρευτές (μπαταρίες)

ΤΕΜΑΧΙΟ

16

160,00 €

2.560,00 €

36

Αμορτισέρ πίσω ή μπροστά

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΣΕΤ)

6

200,00 €

1.200,00 €

Μερικό
σύνολο
ΦΠΑ 24%

29.647,45 €
7.115,39 €

Σύνολο
με 36.762,84 €
ΦΠΑ 24%
ΟΜΑΔΑ Β΄ Λεωφορεία: ΜΑΝ (S10,155)- MAN G.AUWARTER (N 4407)- G.AUWARTER (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
MERCEDES (N 4407)- IRISBUS SPA (200E.8.17/S48001)

1

Φίλτρο αέρος

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

85,00 €

425,00 €

2

Φίλτρο πετρελαίου

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

19,72 €

118,32 €

3

Φίλτρο υδραυλικού

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

20,00 €

120,00 €

4

Φίλτρο λαδιού

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

18,00 €

108,00 €

5

Ιμάντες

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

35,00 €

210,00 €

6

Μοτέρ υαλοκαθαριστήρων

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

350,00 €

700,00 €

7

Υαλοκαθαριστήρες

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

25,00 €

200,00 €

8

Καθρέπτες οπισθοπορίας

TEMAXIO

3

45,00 €

135,00 €

4

9

Ψυγείο λαδιού

TEMAXIO

1

376,06 €

376,06 €

10

Διακόπτες υαλοκαθαριστήρων

TEMAXIO

3

150,00 €

450,00 €

11

Διακόπτες πορτών

TEMAXIO

3

180,00 €

540,00 €

12

Φλας κρύσταλλα

TEMAXIO

10

27,00 €

270,00 €

13

Βολάν (τιμόνι)

TEMAXIO

1

170,00 €

170,00 €

14

Διακόπτης φλας

TEMAXIO

2

220,00 €

440,00 €

15

Καθρέπτης οδηγού

TEMAXIO

6

45,00 €

270,00 €

16

Καθρέπτης συνοδηγού

TEMAXIO

3

45,00 €

135,00 €

17

Συσσωρευτές (μπαταρίες)

TEMAXIO

4

160,00 €

640,00 €

18

Αμορτισέρ πίσω ή μπροστά

ΤΕΜΑΧΙΟ
(ΣΕΤ)

3

200,00 €

600,00 €

Μερικό σύνολο

5.907,38 €

ΦΠΑ 24%

1.417,77 €

Σύνολο με ΦΠΑ 7.325,15 €
24%
ΟΜΑΔΑ Γ΄ Ανταλλακτικά συσκευών ταχογράφων (KIENZLE, VDO, SIEMENS VDO)- (Ψηφιακών και
Αναλογικών)
1

Σετ γραφίδες χιλιομέτρων

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

50,00 €

150,00 €

2

Μοτέρ χιλιομέτρων

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

87,00 €

261,00 €

3

Πρόσοψη

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

77,00 €

308,00 €

4

Συρταράκι κάρτας

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

90,00 €

270,00 €

5

Σετ γρανάζια συρταριού

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

40,00 €

240,00 €

6

Ράγα συρταριού

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

60,00 €

180,00 €

7

Μοτέρ ρολογιού

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

90,00 €

270,00 €

8

Μοτέρ ταχύτητας

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

80,00 €

240,00 €

9

Σένσορας φις

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

40,01 €

80,02 €

10

Ντίζα πλήρης ταχογράφου

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

110,00 €

440,00 €

Μερικό σύνολο

2.439,02 €

ΦΠΑ 24%

585,36 €

Σύνολο με ΦΠΑ
24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Α+Β+Γ ΟΜΑΔΩΝ

3.024,38 €

ΦΠΑ 24%

9.118,52 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

47.112,37 €

5

37.993,85 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Συνεδρίαση 27η της 07-10-2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 27η Συνεδρίαση της 07-10-2016 της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 404/2016
Περίληψη: Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού,
της υπαρ. 71/2016 µελέτης του Τµ. Προµηθειών, που αφορά «Προµήθεια ανταλλακτικών
οχηµάτων».
Στη Νέα Σµύρνη σήµερα την 07-10-2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, στο ∆ηµοτικό κατάστηµα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούµενη από τους:
1. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ-∆ΗΜΑΡΧΟ
2. ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΓΙΑΤΖΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ∆ΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν µε την υπ’ αρ. πρωτ. 33763/03-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου-∆ηµάρχου
αυτής.
Η Αντιπρόεδρος του Σώµατος κ. Τσαµασίρου Ρουµπίνη και τα τακτικά µέλη κ.κ. Ζαβός Αλέξανδρος,
Κουτελάκης Γεώργιος και Ιακωβάκη Μαρίνα, απουσίαζαν λόγω κωλύµατος, αν και νόµιµα
κλήθηκαν.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία µε τα πιο πάνω µέλη, προέβη στην συζήτηση επί
του 4ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλουµε τους όρους διακήρυξης και την υπ’ αρίθµ. 71/2016 µελέτη του Τµήµατος
Προµηθειών, για την Προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων» και
παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο Σώµα να πάρει απόφαση για:
Την έγκριση των όρων διακήρυξης & Τεχνικών Προδιαγραφών Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού της υπ’
αρίθ. 71/2016 Μελέτης του Τµήµατος Προµηθειών για την Προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια
ανταλλακτικών οχηµάτων».
Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο – ∆ήµαρχο και έλαβε υπόψη της:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10 και τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016
β) Την υπαρ. 121/2016 Α∆Σ περί αναγκαιότητας προµηθειών
γ) την υπαρ. 71/2016 συνηµµένη µελέτη του Τµ. Προµηθειών
δ) την υπαρ. 386/2016 ΑΟΕ περί έγκρισης της σχετικής πίστωσης
ε) τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές και το συνηµµένο σχέδιο όρων διακήρυξης
Μετά από διαλογική συζήτηση,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει οµόφωνα τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της υπαρ.
71/2016 Μελέτης, που αφορά την «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων», προϋπ. #47.112,37#
ευρώ, συµπ/νου ΦΠΑ 24%.
Οι όροι διακήρυξης έχουν ως ακολούθως:
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη,
• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
• Τον N. 3852/ΦΕΚ 87 Α ́/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
• Το Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων»
• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου στον οποίον υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στους Κ.Α.Ε.:
20.6671.0007, ποσού # 47.112,37 € # συµπερ. ΦΠΑ 24%.
• Την ανάγκη του ∆ήµου για την σχετική προµήθεια.
• Την υπ’ αριθ. 71/2016 Μελέτη του Τµήµατος Προµηθειών.
• Την υπ’ αριθ. 121/2016 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκριση της αναγκαιότητας προµηθειών.
∆ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισµό σε Ευρώ µε σφραγισµένες έγγραφες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ».
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτοί
αναλύονται στα κάτωθι Τµήµατα Α’ & Β’.
ΤΜΗΜΑ Α’ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τίτλος
«Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων»
Αριθ. Μελέτης
71/2016
Αναθέτουσα Αρχή
∆ήµος Νέας Σµύρνης
# 47.112,37 € # συµπερ. ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Κ.Α. Προϋπολογισµού
Κ.Α. Εξόδων: 20.6671.0007
Νέα Σµύρνη, Ελ. Βενιζέλου 16, Τµήµα Προµηθειών,
Τόπος ∆ιαγωνισµού:
4ος Όροφος
Στις…………2016 ηµέρα ………… και ώρα ……..
Ηµεροµηνία και ώρα ∆ιαγωνισµού
πµ. έως ……… (λήξη υποβολής προσφορών).
Εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη της
∆ιάρκεια ισχύος προσφορών
διενέργειας του διαγωνισµού.
∆ώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
της σύµβασης, µε δυνατότητα παράτασης, σε
∆ιάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, µε απόφαση µε
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου.
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
Κριτήριο
Κατακύρωσης
και προσφορά σε ευρώ, επί του ενδεικτικού
προϋπολογισµού της µελέτης.
Επιλογής Αναδόχου
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ΤΜΗΜΑ Β’ : ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης (Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14-Τ.Κ. 17121Ν. Σµύρνη – τηλ. 213.2025850).
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την ………….. ηµέρα ……………. και ώρα ….... έως
………….. π.µ. (ώρα λήξης της υποβολής των προσφορών) στην Ταχ. ∆ιεύθυνση: Ελ.
Βενιζέλου 16 - Τ.Κ. 17121- Ν. Σµύρνη – 4ος όροφος, από την Αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών, µε σφραγισµένες έγγραφες προσφορές, σύµφωνα µε τα σχετικά άρθρα για τον
χρόνο και τον τρόπο υποβολής προσφορών και διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΕΥΧΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Τα σχετικά έγγραφα της σύµβασης θα αναρτηθούν στην επίσηµη ιστοθέση του ∆ήµου
http://www.neasmyrni.gr/ (Αρχική σελίδα - ανακοινώσεις – προκηρύξεις – Τµήµα Προµηθειών).
Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ δώδεκα (12) ηµέρες
τουλάχιστον πριν την διενέργεια του διαγωνισµού (άρθρο 121 παρ.1γ του Ν. 4412/2016).
Επίσης, θα δηµοσιευτεί σε µια ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της περίληψης του διαγωνισµού και τυχόν επαναληπτικού, βαρύνουν
τον τελικό ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό # 47.112,37 € # συµπερ. του ΦΠΑ 24%,
σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016.
Ο κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να καταθέσει προσφορά για µία, περισσότερες ή όλες τις
οµάδες της µελέτης. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθεί και ο ανάδοχος για κάθε µια από αυτές. (άρθρο
59 του Ν. 4412/2016).
∆εν παρέχεται η δυνατότητα στους οικονοµικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορές για µέρος των
ζητούµενων ανταλλακτικών ανά οµάδα, παρά για το σύνολο των ανταλλακτικών της κάθε οµάδας ή
περισσότερων οµάδων.
Αναλυτικότερα,
ΟΜΑ∆Α
ΤΙΤΛΟΣ
Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Α’
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων
20.6671.0007
36.762,84 €
Β’
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων
20.6671.0007
7.325,15 €
Γ’
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων
20.6671.0007
3.024,38 €
ο
ΑΡΘΡΟ 4 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :
1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
3. Ενώσεις / Κοινοπραξίες των παραπάνω οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Οι απαιτούµενες προµήθειες περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. µελέτη 71/2016 του
Τµήµατος Προµηθειών του ∆ήµου Νέας Σµύρνης.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης (ή των συµβάσεων ανά οµάδα) ορίζεται σε ∆ώδεκα (12) µήνες, από
την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. Παράταση της προθεσµίας µπορεί να
δοθεί µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου.
Οι τιµές της µελέτης και της προσφοράς ισχύουν έως τη λήξη της σύµβασης (µε τις τυχόν
παρατάσεις) και δεν επιδέχονται ουδεµία προσαύξηση ή αναπροσαρµογή κατά τη διάρκειά της.
Σηµειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως και κάθε άλλη δαπάνη (πχ αµοιβές
προσωπικού, έξοδα µετακινήσεων κ.λπ.), βαρύνουν τον οικονοµικό φορέα. Ο ΦΠΑ βαρύνει το
∆ήµο (άρθρο 1 Ν.2859/2000).
ο
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό θα πρέπει να
υποβάλλουν µε ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α’75) του διαγωνιζόµενου, στην οποία θα
δηλώνει ότι:
• ∆εν βρίσκεται σε µια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016
για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν από
την ανάληψη δηµόσιας σύµβασης.
• Πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75,
76 και 77 του Ν. 4412/2016.
• Κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειµενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν
καθοριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Ν. 4412/2016.
2) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόµενου, στην οποία θα
δηλώνει ότι :
• Έλαβε γνώση των τευχών της υπ’ αριθ. 71/2016 µελέτης του Τµήµατος Προµηθειών
και των όρων της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 71/2016 µελέτη του Τµήµατος
Προµηθειών και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού.
3) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75Α) του διαγωνιζόµενου, στην οποία θα
δηλώνει την οµάδα ή τις οµάδες που συµµετέχει στο διαγωνισµό µε την υποβολή της
προσφοράς του.
4) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος (στοιχεία ταυτοποίησης σε
περίπτωση φυσικού προσώπου και ιδρυτικό καταστατικό µε όλες τις µέχρι σήµερα
τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας σε
περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο).
5) Παραστατικό εκπροσώπησης σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µέσω εκπροσώπου.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης, η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί το µειοδότη του διαγωνισµού ή µειοδότες στον οποίο/οποίους
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσµίας, η
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη των είκοσι (20) ηµερών από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (άρθρο 103 του Ν.
4412/2016).
Συγκεκριµένα:
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
συµµετέχοντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος
από αρµόδια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία
προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
2) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου πριν την
ηµεροµηνία προσκόµισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως ο
συµµετέχων είναι ενήµερος κατά την ηµεροµηνία προσκόµισης δικαιολογητικών
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κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω
δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 (άρθρο 103
παρ.6 Ν.4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται εντός φακέλου µε την ένδειξη «Φάκελος Τεχνικής
Προσφοράς» και περιέχει τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
71/2016 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών και την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα υποβάλλεται εντός φακέλου µε την ένδειξη
«Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς».
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία τους,
χωρίς ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, η δε επιτροπή παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν είναι αόριστη και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή δεν έχει συµπληρωθεί σύµφωνα
µε τους όρους διακήρυξης ή περιέχει ουσιώδη απόκλιση από αυτούς ή αν υπάρχουν σ' αυτή
διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου διενέργειας του
διαγωνισµού.
Όλες οι τιµές συµπληρώνονται ολογράφως επί ποινή απαραδέκτου. Αριθµητική µόνο αναγραφή
τιµής δεν λαµβάνεται υπόψη (άρθρο 95 παρ.ββ του Ν. 4412/2016). Σε περίπτωση που υπάρχει
διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η ολογράφως τιµή. Οι οικονοµικές προσφορές
θα είναι εκφρασµένες σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε
σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή η συνολική τιµή, απορρίπτονται.
Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισµού, πρέπει να είναι υπογεγραµµένη από τον ίδιον τον
διαγωνιζόµενο, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή τον νόµιµο εκπρόσωπο ανάλογα µε τη µορφή της
επιχείρησης. Όταν η προσφορά αποτελείται από περισσότερες της µιας σελίδες, αυτές θα
µονογράφονται κατά σελίδα από τον προσφέροντα.
Οι προσφορές κοινοπραξιών (υποβολή µίας κοινής προσφοράς) υπογράφονται υποχρεωτικά από
όλα τα µέλη της κοινοπραξίας είτε από διορισµένο µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό
συµφωνητικό εκπρόσωπο (για την υπογραφή της κοινής προσφοράς δεν αρκεί ο ορισµός κοινού
εκπροσώπου µε υπεύθυνη δήλωση).
Σε κάθε περίπτωση ο συµµετέχων στον διαγωνισµό θα πρέπει να συµπληρώσει στο έντυπο
οικονοµικής προσφοράς που θα υποβάλει, επί ποινή αποκλεισµού, τα κάτωθι :
i) Την οµάδα ή τις οµάδες στην οποία/οποίες θα συµµετέχει και για την οποία/οποίες υποβάλει
την οικονοµική προσφορά.
ii) Την προσφερόµενη τιµή της οµάδας ή των οµάδων που συµµετέχει χωρίς ΦΠΑ.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής:
ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ
ΟΜΑ∆Α
ΤΙΤΛΟΣ
Κ.Α.Ε.
ΦΠΑ
Α’
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων
20.6671.0007
29.647,45 €
Β’
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων
20.6671.0007
5.907,38 €
Γ’
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων
20.6671.0007
2.439,02 €
Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές
που θέτουν όρο αναπροσαρµογής των τιµών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Ο διαγωνιζόµενος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να επικαλεστεί τους λόγους
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αυτούς για άσκηση ένστασης κατά της απόφασης απόρριψης τέτοιων προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για διάστηµα εκατόν είκοσι (120)
ηµερών, προσµετρούµενο από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που
ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 97 παρ.4 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά σε
ευρώ, ανά οµάδα, επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι
προδιαγραφές της µελέτης και τα κριτήρια συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τους
παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε περίπτωση ισοδύναµων προσφορών
(ίδια προσφερόµενη τιµή οµάδας) διεξάγεται κλήρωση ενώπιων αρµοδίου συλλογικού οργάνου
και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (άρθρο 90 παρ.1 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά υποβάλλεται σε έναν (1) κυρίως σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
2. Η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής: ∆ήµος Νέας Σµύρνης
3. Ο τίτλος της σύµβασης: «Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων» του ∆ήµου Νέας
Σµύρνης. (υπ’ αριθ. 71/2016 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών).
4. Η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συµµετοχής) ……/………./2016 ηµέρα ……………………… και ώρα………
πµ. έως ……………. πµ.
5. Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, φαξ,
ηλεκτρονική διεύθυνση).
Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις
(3) σφραγισµένους υποφακέλους:
1. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής» που περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής
του άρθρου 7 των παρόντων όρων ∆ιακήρυξης και των σχετικών µε αυτή διατάξεων και
νόµων.
2. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται
σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη και την υπ’ αριθ. 71/2016 µελέτη του Τµήµατος
Προµηθειών.
3. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς» που περιέχει την οικονοµική προσφορά,
συνταγµένη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 των παρόντων όρων διακήρυξης.
Όλοι οι επιµέρους φάκελοι, εκτός από τον τίτλο τους, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου (προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, επωνυµία, τίτλος της σύµβασης κλπ).
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, πρέπει να
υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συµµετοχής, εντός της προθεσµίας που ορίζεται
στα έγγραφα της σύµβασης (άρθρο 96 παρ.1 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή είτε
αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου είτε ταχυδροµικά στη
∆ιεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 14, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 4ος όροφος, Τ. Κ. 171 21.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στο αρµόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της
σύµβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 του Ν.4412/2016).
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως. (άρθρο 96 παρ.5 του Ν.4412/2016).
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον
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οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών (άρθρο
96 παρ.6 του Ν.4412/2016).
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και
το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (άρθρο 96 παρ.7 του
Ν.4412/2016).
Οι οικονοµικοί φορείς, µε την υποβολή της προσφοράς τους, θεωρείται αυτοµάτως ότι
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών
εγγράφων της σύµβασης και ότι έχουν λάβει γνώση των συνθηκών και απαιτήσεων και έχουν
σχηµατίσει πλήρη εικόνα για το είδος της προµήθειας.
Προσφορές που παρουσιάζουν ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες, πρόδηλα τυπικά σφάλµατα
κλπ. δεν απορρίπτονται, εάν κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, κρίνονται ως επουσιώδεις (άρθρο 102 παρ. 1 έως 4
του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 13ο : ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, (άρθρο 1). Η αποσφράγιση
διενεργείται δηµόσια (άρθρο 100 παρ.1 Ν.4412/2016), παρουσία των συµµετεχόντων ή των
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών
συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Πρώτα αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται
από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Το αρµόδιο όργανο 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.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να
αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή του διαγωνισµού.
Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα
µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε
βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την επιτροπή του διαγωνισµού. Μετά την
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση τιµών.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι
της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Σηµειώνεται ότι, η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µια δηµόσια συνεδρίαση,
κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 14ο : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες
ή στους συµµετέχοντες, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 Ν. 4412/2016 για
συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 15ο : ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης (άπρακτη
πάροδος της προθεσµίας άσκησης ένστασης όπως περιγράφεται στο άρθρο 14, κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 7 της παρούσης) η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί το
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφεί του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας και την απαιτούµενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 17 των παρόντων όρων.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, ή αν δεν
προσκοµίσει την απαιτούµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται (παρ. 5 άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).
ΑΡΘΡΟ 16ο : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσης διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε
(5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
Για ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της είναι πέντε (5)
ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα και στο άρθρο 221 του Ν 4412/2016, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται µε την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας
της σύµβασης.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συµµετοχής:
∆εν απαιτείται η υποβολή Εγγύησης συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 72 παρ.1α του
Ν.4412/2016).
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Ο ανάδοχος (ή οι ανάδοχοι ανά οµάδα) κατά την υπογραφή της σύµβασης θα προσκοµίσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. (άρθρο 72 παρ.1β του
Ν.4412/2016).
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ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η πληρωµή θα γίνει µετά την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
απαιτηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωµή.
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Σε τµήµατα που η διακήρυξη παρουσιάζει ασάφειες ή ελλείψεις υπερισχύει η σχετική νοµοθεσία
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016): ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΤΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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