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Ο ∆ΗΜ ΑΡΧΟΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισµό µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ε πί τ ων τιµών του
τιµολογίου της µελέτης γ ια την εργασία «Αποκατ άσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης της
∆.Ε. Αθαµανίας και ∆.Ε.
Θεοδωριάνων» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας
64.000,00 ευρώ, συµπε ριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κ ατάστηµα που βρίσκεται Βουργαρέλι Ν.
Άρτας, την 1-6-2016 ηµέρα Τετάρτη
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού 09.30π.µ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών 10.00 π.µ.
Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται στο
πόσο των 1.041,00 €.
Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι από την υπογραφή της σύµβασης και για 12
µήνες µετά την υπογραφή αυτής
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Βουργαρέλι
κάθε εργάσιµη ηµέρα κ αι από ώρα 09.00 π.µ. µέχρι 13.00 µ.µ. (αρµόδιος κ. Ιωάννης
Μαυρίκης) Τηλέφωνο 2685360225 FAX 2685022223.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλ λεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από
αίτηση που υποβάλλετ αι και πρωτοκολλείται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι πέντε
ηµέρες προ τ ης λήξης κατάθεσης των προσφορώ ν
Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο ∆ήµο Κεντρικών
Τζουµέρκων το ποσό τω ν είκοσι (20) ευρώ: µε κ ατάθεση στο ταµείο τ ου ∆ήµου.

Ο ∆ΗΜ ΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
470 45 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
Πληροφ.: Ιωάννης Μαυρίκης
Τηλ : 2685360225
FAX: 2685022223

Βουργαρέλι: 17 – 5 – 2016
Αριθµ. Πρωτ .: 2939

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία ««ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη ββλλααββώώνν δδιικκττύύοουυ
ύύδδρρεευυσσηηςς ττηηςς ∆∆..ΕΕ.. ΑΑθθααµµααννίίααςς κκααιι ∆∆..ΕΕ.. ΘΘεεοοδδωωρριιάάννωωνν»»
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ»
2) του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα την παρ. 1 και την παρ 4 του
άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε µε την µε την παρ.3 του άρθρου 22 του
Ν.3536/07
3) του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94
B) Την 86/2016 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της
εργασίας µε πρόχειρο διαγωνισµό
Γ) Την 81/2016 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισµού και διετέθη η απαιτούµενη πίστωση για την εργασία.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
πρόχειρο διαγωνισµό µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε σφραγισµένες προσφορές προσφέροντας
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης για την εκτέλεση
υπηρεσιών του παρακάτω πίνακα:
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Α. ΓΕΝΙΚΑ

Περιγραφή εργασίας

Η παρούσα εργασία αφορά την συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και την
αποκατάσταση βλαβών του δικτύου ύδρευσης των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αθαµανίας, και
Θεοδωριάνων του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Β. ΕΙ∆ΙΚΑ
Η εν λόγω εργασία περιλαµβάνει την τακτική συντήρηση των δικτύων και την
αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συµβαίνουν στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης.
Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τα παρακάτω:
•
Επίσκεψη και συντήρηση του δικτύου σε τακτά χρονικά διαστήµατα
•
Εντοπισµός βλάβης
•
Αποκατάσταση βλαβών που παρουσιάζονται στα δίκτυα ύδρευσης από
αγωγούς κάθε υλικού, διατοµής και µεγέθους, σε οποιαδήποτε περιοχή κατόπιν
υπόδειξης του υπευθύνου του ∆ήµου,
•
Αποκατάσταση χώρου πέριξ της βλάβης από ζηµιές που πιθανόν προκλήθηκαν
από την εργασία επιδιόρθωσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιλαµβάνεται της αποκατάστασης της βλάβης σε εύλογο
χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον εντός 24ώρου) από την ειδοποίησή του για την
ύπαρξή της.

Προϋπολογισθείσα ∆απάνη

Είδος

ΣΥΝΟΛΟ (€) χωρίς Φ.Π.Α.

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
(Ν.3463/06) και του Π∆ 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ»
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 1-6-2016 ηµέρα Τετάρτη στο ∆ηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται
Βουργαρέλι ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής.
Ώρα έναρξης του διαγωνισµού: 9.30 π.µ.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών: 10.00 π.µ.
2) Τεύχη ∆ηµοπράτησης

52.032,52
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Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν συµβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος
είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) η συγγραφή υποχρεώσεων
γ) το τιµολόγιο
δ) ο ενδεικτικός προϋπολογισµός
ε) η τεχνική περιγραφή
3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής
Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραµµένες
α.1.Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα
κατηγορίας Υδραυλικά
α.2.Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι.., εφόσον ανήκουν και στην Α1 και άνω ανεξάρτητα από την έδρα τους για έργα
κατηγορίας
α.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα
κατηγορίας «Υδραυλικά», µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .
β.Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική
απόφαση του αρµοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία
αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
δ. Εγγεγραµµένες στα οικεία πρώην Νοµαρχιακά Μητρώα για έργα «Υδραυλικά» εργοδηγών
πτυχιούχων µέσων Τεχνικών Σχολών ή αδειούχων Επιχειρηµατιών µε τουλάχιστον εξαετή
εµπειρία, ή Εµπειροτεχνών µε τουλάχιστον οκταετή εµπειρία, ή Τεχνολόγων Μηχανικών (πτυχιούχων
ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ) µε τουλάχιστον τριετία από την λήψη του πτυχίου τους.
ε. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα , συνεταιρισµοί,
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελµα και
εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και διαθέτουν την τεχνογνωσία
και την εµπειρία για την εκτέλεση του έργου, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
στ. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι υδραυλικοί µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και
επαγγελµατική εµπειρία.
Τα συµπράττοντα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οφείλουν κατά την κατάρτιση και υπογραφή της
σύµβασης να καταθέσουν συµβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει τους όρους της
κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νοµική µορφή
στην ανάδοχο κοινοπραξία.
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4) ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
4.1
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι.
4.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής
α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που
ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του
πτυχίου
β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του
Π.Ο.Ε. ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του
αρµοδίου οργάνου , όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών,
επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη
και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το
άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν. Κ∆Ε).
γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του
Π.Ο.Ε., ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες
σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική απόφαση του
αρµοδίου οργάνου, όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων
εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας
προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του Κ∆Ε).
δ. Προκειµένου περί οποιασδήποτε άλλου νοµίµου συµµετέχοντα, αυτός θα πρέπει να
προσκοµίσει αντίγραφα από τα έγγραφα που αποδεικνύουν την επαγγελµατική του
εγγραφή.
Τα δικαιολογητικά επ αγγελµατικής ε γγραφής, προκειµένου να γίνουν
αποδεκτά, θα πρέπει να βρίσκοντ αι σε ισχύ 1 κατά τ ην ηµεροµηνία παραλαβής
των προσφορών.
4.3
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή
αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.
2.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας.
3.
Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου στο οποίο είναι εγγεγραµµένοι από το οποίο να προκύπτει το
ειδικό µε το δηµοπρατούµενο έργο επάγγελµα τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου.
4.
Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας τα οποία να ισχύουν κατά την
ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
5.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, έκδοσης του τελευταίου
διµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
6.
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι:

1

Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του Κ∆Ε.
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Α) έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του δηµοπρατούµενου
έργου, ότι έχουν εκτιµήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήµατα του έργου και ότι αναλαµβάνουν
πλήρως και ανεπιφύλακτα την εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε όλους τους όρους αυτής
της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση µε δήλωσή τους ρητά αναφέρουν τα σηµεία εκείνα τα οποία
τυχόν δεν αποδέχονται και τα οποία η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα αξιολογήσει , αποδεχόµενη ή µη την
προσφορά.
Β) ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή διαδικασία έκπτωσης σε βάρος τους από ΟΤΑ ή
οποιοδήποτε ΝΠ∆∆ ή άλλο νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Γ) αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει κάθε στοιχείο και σχετικό διευκρινιστικό
δικαιολογητικό , εφόσον του ζητηθούν από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού που δεν αφορά
ζητούµενο από την διακήρυξη δικαιολογητικό συµµετοχής.
∆) αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει το ∆ήµο ακόµη και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών
(Σάββατα, Κυριακές, αργίες κλπ).
β) Αλλοδαποί:
1.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.
2.
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
3.
Πιστοποιητικά της κατά περίπτωσης αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου
(α) της παραγράφου αυτής. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστηµένοι από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.
4.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους.
Στην περίπτωση αυτή τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφραση στην Ελληνική.
γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά
1.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου το οποίο θα αντικατασταθεί υποχρεωτικά µε το
Απόσπασµα Ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου ή του
νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης, τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας.
2.
ΦΕΚ σύστασης εταιρείας ή ισοδύναµο έγγραφο για αλλοδαπές εταιρείες.
δ) Οι συνεταιρισµοί, ενώσεις, κοινοπραξίες
1.
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε µέλος που συµµετέχει στην
ένωση, συνεταιρισµό ή κοινοπραξία
2.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.
3.
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός ή η κοινοπραξία λειτουργεί νόµιµα.
4.
Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από τα οποία προκύπτει ότι εκπληρούνται οι περιπτώσεις (4) και (5) του εδαφίου
(α) της παραγράφου αυτής.
5
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση και για όσους δεν
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
Όλα τα πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο εξήντα
(60) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των προσφορών.
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Κάθε ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί µετά

τον έλεγχο θα συνεπάγεται τον

αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου.
5) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.
5.1
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός
του Φ.Π.Α. ήτοι 1.041,00 €
5.2
Η εγγύηση συµµετοχής κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. η υπό µορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που
λειτουργεί στην Ελλάδα.
5.3
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η
προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, η οποία
είναι 5%, την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζόµενων που θα
λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
5.4
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που
περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:
(1)
Την ηµεροµηνία έκδοσης.
(2)
Τον εκδότη.
(3)
Τον ∆ήµο προς τον οποίο θα απευθύνεται.
(4)
Τον αριθµό της εγγύησης.
(5)
Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
(6)
Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του διαγωνιζόµενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η
εγγύηση.
(7)
Την παρούσα διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.
(8)
Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως.
(9)
Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη
της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ή πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(10)
Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
(11)
Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
(12)
Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα
από απλό έγγραφο του ∆ήµου. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της
εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον διαγωνιζόµενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών διαγωνιζοµένων που θα λάβουν
µέρος στο διαγωνισµό, επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
6) Προσφορές.
6.1
Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά
σφραγισµένο, σε δυο αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις :
(1)
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα
(2)
Η επωνυµία του ∆ήµου.
(3)
Ο αριθµός της διακήρυξης.
(4)
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
(5)
Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.
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Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση
συµµετοχής συσκευασµένα για αποφυγή διασκορπισµού τους. Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
6.2
Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως
αναγράφονται παραπάνω και θα αναφέρει το ποσό ή το ποσοστό έκπτωσης ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ και
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ (σε περίπτωση που υπάρχει αναντιστοιχία υπερισχύει το ΟΛΟΓΡΑΦΟ ποσό). Η
αναγραφή του ποσού ή του ποσοστού έκπτωσης ολογράφως και αριθµητικώς είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
επί ποινή ακυρότητας της προσφοράς.
6.3
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και
αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά δύναται να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι
οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
6.4
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων πρέπει ρητά να αναφέρει στην προσφορά του, τους
όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την
κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον
προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας.
6.5
∆ε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
6.6
Οι προσφορές, δικαιολογητικά, βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα είναι
γραµµένα στην Ελληνική και µόνο γλώσσα τα δε ξενόγλωσσα σε επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση
στα Ελληνικά.
6.7
Προσφορές ασαφείς που δεν µπορούν να ερµηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις
καθιστούν ασαφής απορρίπτονται.
7). Τρόπος υποβολής των προσφορών.
7.1
Όσοι λάβουν µέρος στον διαγωνισµό θα παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου
αντιπροσώπου µε ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό.
Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. θα εκπροσωπούνται από µέλος του ∆.Σ. που θα παρίσταται αυτοπροσώπως ή µε
εκπρόσωπό τους µε ειδικό πληρεξούσιο, ο οποίος, εκτός της ταυτότητάς του, θα καταθέτει κατά την
δηµοπρασία πρακτικό πληρεξουσιότητας του ∆.Σ. της εταιρίας που θα εγκρίνει τη συµµετοχή της
εταιρίας στον συγκεκριµένο διαγωνισµό για την ανάληψη του δηµοπρατούµενου έργου και θα ορίζει
ότι ο εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων. Η υπογραφή του
εκπροσωπούµενου, θα βεβαιώνεται για το γνήσιο της, από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή (όχι
τράπεζα) ή συµβολαιογράφο.
7.2
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µια εταιρίες,
συνεταιρισµό, ένωση ή κοινοπραξία, ούτε να συµµετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισµό, ένωση ή κοινοπραξία.
Στην περίπτωση αυτή, αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν ο ενδιαφερόµενος αποσύρει όλες
τις προσφορές εκτός από µια, µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό.
7.3
Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό.
7.4
Προσφορές που περιέρχονται και υποβάλλονται στον ∆ήµο µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο πλην
αυτού που προβλέπει το άρθρο 7.1 καθώς και όσες υποβάλλονται εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται
και δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
7.5
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται ταχυδροµικά συστηµένη επιστολή στην εξής
διεύθυνση: ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων - Ν. Άρτας – ∆ηµαρχείο - 470.45 ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ – (υπόψη
της επιτροπής για το διαγωνισµό µε τίτλο: ««ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη ββλλααββώώνν δδιικκττύύοουυ ύύδδρρεευυσσηηςς ττηηςς ∆∆..ΕΕ..
ΑΑθθααµµααννίίααςς κκααιι ∆∆..ΕΕ.. ΘΘεεοοδδωωρριιάάννωωνν»» υπό τον απαράβατο όρο η εν λόγω προσφορά µε συστηµένη
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επιστολή να έχει φτάσει και να έχει πρωτοκολληθεί στο

πρωτόκολλο του ∆ήµου Κεντρικών
Τζουµέρκων τουλάχιστον µία (1) ηµέρα προ της λήξης κατάθεσης προσφορών για τον διαγωνισµό.
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
8) Παραλαβή προσφορών
8.1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας επιτροπή που
συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρας λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.
8.2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος
αναγράφεται και στο πρακτικό, όπως επίσης αναγράφεται και η τυχόν απόρριψή της, εάν δε
συνοδεύεται από το πτυχίο ή το πιστοποιητικό ταυτότητας.
8.3. Όταν παρέλθει αυτή η ώρα, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, η λήξη της παράδοσης
των προσφορών η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά. Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο
αποδοχή προσφοράς µετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού,
εκτός εάν η εµπρόθεσµη επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την παρέλευση του
χρόνου που ορίζεται στη διακήρυξη.
9) Έλεγχος δικαιολογητικών
9.1. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια συνεδρίαση και αρχίζει από
την επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσης τους. Τα έγγραφα που
βρίσκονται σε κάθε φάκελο αναγράφονται στα πρακτικά περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να
φαίνεται εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης.
9.2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό
φάκελο των λοιπών δικαιολογητικών, παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος
αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
9.3. Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συµµετεχόντων, όσοι παρίστανται στην
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται µυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει
µυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει ποιοι θα
αποκλειστούν.
9.4. Στη συνέχεια η συνεδρία γίνεται πάλι δηµόσια της συνεδρίας και ο πρόεδρος της επιτροπής
ανακοινώνει αυτούς που αποκλείονται από τη δηµοπρασία, καθώς και τους λόγους αποκλεισµού τους
και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα τους µαζί µε την σφραγισµένη προσφορά τους.
10) Αποσφράγιση των Προσφορών
10.1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά
από την επιτροπή και οι προσφερόµενες τιµές ανακοινώνονται δηµόσια.
10.2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της
διακηρύξεως απορρίπτονται.
11) Επιλογή αναδόχου
11.1
Μετά την υποβολή προσφορών, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα υποβολής διευκρινιστικών
ερωτήσεων προς τους διαγωνιζόµενους, προκειµένου να διευκρινίσει τυχόν ασάφειες.
11.2
Για την επιλογή της ποιο συµφέρουσας προσφοράς, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που
έγιναν αποδεκτές σύµφωνα µε τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης.
Ουσιώδεις όροι θεωρούνται όλοι οι όροι εκτός όσων ρητά καθορίζονται ως επουσιώδεις ή επιθυµητοί.
11.3
Προσφορές που δεν έγιναν αποδεκτές και απορρίφθηκαν, αποκλείονται από τις επόµενες
διαδικασίες αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στον προσφέροντα µαζί µε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής.
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Σε περίπτωση αρνήσεως παραλαβής των, ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται µε ευθύνη του να µεριµνήσει
για την παραλαβή των ως άνω.
11.4
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε βάση την συµφερότερη από οικονοµική άποψη
προσφορά.
11.5
Για την επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, βάσει των οικονοµικών
στοιχείων των προσφορών που έγιναν αποδεκτές.
12) Χρόνος ισχύος προσφορών.
12.1
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζοµένους για εξήντα (60) ηµέρες από την
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού.
12.2
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω προβλεποµένου χρόνου,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
12.3
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφ’ όσον ζητηθεί από το ∆ήµο πριν από τη
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη
λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Μπορεί όµως η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την
κατακύρωση της δηµοπρασίας να ληφθεί και µετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συµφωνεί
και ο µειοδότης που αναδείχθηκε από τη δηµοπρασία.
Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο ∆ήµος µπορεί να καλέσει οποιονδήποτε
διαγωνιζόµενο και να υπογράψει σύµβαση µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ο
διαγωνιζόµενος, δεν δύναται κατά το διάστηµα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την
ακύρωση αυτής ή επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε µεταβολή των όρων
προερχοµένη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
13) Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης.
13.1
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή κατά της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε αυτό, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
α
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού
Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής, συνυπολογίζονται
και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισµού. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται ουσιαστικός όρος της
διακήρυξης εφαρµόζονται τα εξής : µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µετατίθεται η ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού κατά δέκα (10) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της σχετικής παράτασης στις
ίδιες εφηµερίδες που δηµοσιεύτηκε η περίληψη της αρχικής διακήρυξης.
β
Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σε
αυτόν, µόνο από διαγωνιζόµενο που συµµετέχει σε αυτόν ή αποκλείστηκε από αυτόν, ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα
από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και
αυθηµερόν διαβιβάζεται στην Επιτροπή που ενήργησε το διαγωνισµό. Η επιτροπή υποχρεούται να
υποβάλλει το πρακτικό της δηµοπρασίας στην Οικονοµική Επιτροπή αµέσως µετά την παρέλευση της
προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων µαζί µε τις επί τούτων γνώµη της. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Οικονοµική Επιτροπή.
γ
Κατά του αποτελέσµατος του διαγωνισµού µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας της αντίστοιχης
ένστασης.
13.2
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
13.3
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης, δε γίνονται δεκτές.
14) Προσφερόµενη τιµή.

ΑΔΑ: Ω9Η5ΩΕ2-ΖΨ7

16PROC004404728
2016-05-18
14.1 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
Φ.Π.Α.
14.2
Η προσφερόµενη συνολική τιµή θα δίνεται µε ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί τις
% του συνολικού προϋπολογισµού, θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά και θα δοθεί
υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά µε την οποία η τιµή θα δίνεται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε
συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.
14.3
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ενιαία για το
σύνολο των εργασιών του έργου που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
15.1
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του προϋπολογισµού των εργασιών χωρίς το Φ.Π.Α., µη
συνυπολογιζοµένης της επιτευχθείσης εκπτώσεως κατά τη δηµοπρασία.
15.2
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
15.3
Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας διακήρυξης και αφορούν την
εγγύηση συµµετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
15.4
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συµπίπτει µε το χρόνο εκτέλεσης
του συµβατικού αντικειµένου του έργου.
15.5
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την περάτωση του συµβατικού
αντικειµένου του έργου.
16) Άλλα στοιχεία.
16.1
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί στην κατακύρωση του διαγωνισµού και στην
περίπτωση κατάθεσης µιας µόνο προσφοράς ή και στην περίπτωση παραµονής µόνο µιας έγκυρης
προσφοράς στη διαδικασία των διάφορων σταδίων του διαγωνισµού.
16.2
∆εν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζόµενων που δεν αφορούν το σύνολο των προς
εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπει η παρούσα.
16.3
Ο ανάδοχος µπορεί να εκχωρήσει µέρος ή όλο το αντικείµενο της σύµβασης σε τρίτους,
κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό θα πρέπει να
αναφέρει στην προσφορά του το τµήµα της σύµβασης που ενδεχοµένως προτίθεται να εκχωρήσει σε
τρίτους.
16.4
Όλο το προσωπικό, που θα απασχολείται στις εν λόγω εργασίες καθηµερινά και κατά τις
ώρες εργασίας θα φέρουν τη στολή εργασίας (σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ασφάλειας των
εργαζοµένων) µε ευθύνη του εργολάβου σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί παράβαση και θα
τιµωρείται µε πρόστιµο για το ύψος του οποίου θα αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου κατά
περίπτωση.
16.5
Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου προς τις
εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συµµόρφωση και να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για
να πιστοποιείται η εκτέλεση της εργασίας του.
16.6
Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει ο ∆ήµος σε περίπτωση
που θα κριθεί ακατάλληλο για την οµαλή διεκπεραίωση του συµβατικού έργου.
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
17) Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Οικονοµική επιτροπή, µέσα σε δέκα ηµέρες από τη
λήξη της προθεσµίας για την υποβολή ενστάσεων και αφού ελεγχθεί το απόσπασµα του ποινικού
µητρώου του µειοδότη ή του όποιου ενιστάµενου που αναζητείται αυτεπαγγέλτως.
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση, είναι δε αµέσως
εκτελεστή.
18) Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
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Ο χώρος παροχής της εργασίας είναι οι ∆ηµοτικές Ενότητες Αθαµανίας και Θεοδωριάνων, του
∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης
και για 12 µήνες , µετά την υπογραφή.
Οι υπηρεσίες – εργασίες για την ««ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη ββλλααββώώνν δδιικκττύύοουυ ύύδδρρεευυσσηηςς ττηηςς ∆∆..ΕΕ.. ΑΑθθααµµααννίίααςς κκααιι
∆∆..ΕΕ.. ΘΘεεοοδδωωρριιάάννωωνν»» θα παρέχονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον εντός 24ώρου) από την
ειδοποίηση του αναδόχου για την ύπαρξη της οποιασδήποτε βλάβης.
19) Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ µε τον οποίο
βαρύνεται ο ∆ήµος.
20) Τρόπος Πληρωµής
Ο ανάδοχος θα πληρώνεται ως εξής:
α. Είτε στο τέλος της σύµβασης και ύστερα από την σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης όλων των
εργασιών που του ανατέθηκαν
β. είτε τµηµατικά, µε την προσκόµιση σχετικού τιµολογίου παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τις
εργασίες που έχουν εκτελεστεί και υποβληθεί στην υπηρεσία µε τεχνικό δελτίο συνοδευόµενο µε τα
απαραίτητα στοιχεία καταγραφής ( αριθµός βλαβών , µέτρα , φωτογραφικό υλικό ) υπογεγραµµένο
από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας , και οπωσδήποτε ύστερα από την σύνταξη βεβαίωσης
καλής εκτέλεσης.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας
συµβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα
αποτελεί το τελικά πιστοποιούµενο προς πληρωµή ποσό.
Στο χρηµατικό ένταλµα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόµο.
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα στο Βουργαρέλι κάθε
εργάσιµη ηµέρα και από ώρα 09.00 π.µ. µέχρι 13.00 µ.µ. (αρµόδιος κ. Ιωάννης Μαυρίκης) Τηλέφωνο
2685360225 FAX 2685022223.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόµενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται και πρωτοκολλείται στην παραπάνω διεύθυνση µέχρι τρείς (3) ηµέρες προ της λήξης
κατάθεσης των προσφορών. Ο ∆ήµος θα αποστείλει τα αιτούµενα έγγραφα µέσω ταχυδροµείου το
αργότερο εντός 48 ωρών από την καταχώρηση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο του ∆ήµου,
χωρίς να είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη παράδοσή τους στον ενδιαφερόµενο.
Για την παραλαβή των εγγράφων καταβάλλεται από τον αιτούντα στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων το
ποσό των είκοσι (20) ευρώ: µε κατάθεση στο ταµείο του ∆ήµου και αντίγραφο του σχετικού
αποδεικτικού επισυνάπτεται στην σχετική αίτηση προς τον ∆ήµο.
ΣΤ) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση σε µία εφηµερίδα που έχει την έδρα της
στην Άρτα, (αφού στην έδρα του ∆ήµου δεν εκδίδονται ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες)
Αντίγραφο περιλήψεως της παρούσας διακήρυξης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων.
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής
και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τον ανάδοχο. Οι σχετικές αποδείξεις πληρωµής
προσκοµίζονται από αυτόν κατά την υπογραφή της σύµβασης.
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Άρθρο : ∆ιάφορες ρυθµίσεις
Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε µε την αριθµ. 81/2016 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Η παρούσα σύµβαση υπόκειται λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και
τις απαγορεύσεις του Κ∆Ε άρθρα 3
Βουργαρέλι: 17-5-2016
(Τόπος – Ηµεροµηνία)
Βουργαρέλι 17 /5 /2016
Ο Συντάκτης

Βουργαρέλι 17/5/2016
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθµό 81/2016 Απόφαση ΟΕ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Μαρίνος Γαρνέλης

