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ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ
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ΑΛΕΞΙΟΤ ΟΦΙΑ
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Οπθή Επανάληψη τηρ ςπ.απιθμ. 4688/27-2014, Διακήπςξηρ τος Πποέδπος τος
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ανοικηού Γιαγυνιζμού για ηην εκηέλεζη ηυν ςπηπεζιών «Αζθάλιζηρ ηυν
οσημάηυν & μησανημάηυν ηος Δ.Γ..Ν.Α.»
Πεπίλητη: «Γηαθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Αζθάιηζε ησλ
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε
ρνξήγεζε πνζνζηνχ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηεο εθαηφ ,ρσξίο φξην
επί ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο ζπληεηαγκέλνπ απφ ηνλ Δ.Γ..Ν.Α., γηα ηελ
εθηέιεζε εξγαζηψλ αζθάιηζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.»
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ
ΑΣΣΙΚΗ
Έρνληαο ππφςε:
Α) Σηο δηαηάμεηο:
1) Σνπ ΠΓ 28/1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ησλ ΟΣΑ»
2) Σνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα ηελ παξ.
1 θαη ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, φπσο αλαδηαηππψζεθε κε
ηελ κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07
3) Σνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94
4) Σνπ Π.Γ. 136/2011 πεξί «Καζνξηζκνχ θαηψηαηνπ χςνπο δαπαλψλ πνπ
ειέγρνληαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην
B) Σελ ππ.αξηζκ. 205/2014 ( Α.Γ.Α.: 67ΡΚΟΡ05-Ν09) Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. (νξζή επαλάιεςε), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη
ππ.αξηζκ. 13/2014 & 16/2014 Μειέηεο πνπ ζπλέηαμαλ ε Γηεχζπλζε
Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ, θαζψο θαη ε Γηεχζπλζε
Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ & Απνθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. αληίζηνηρα, θαζψο θαη
νη φξνη Γηαθήξπμεο.
Γ) Σελ ππ.αξηζκ. 204/2014 (ΑΓΑ: Ω3ΩΙΟΡ05-Γ8Ο & Α.Γ.Α.Μ.: 14REQ002139173,
& 14REQ002139240) Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. κε ηελ
νπνία δηαηέζεθε πίζησζε πνζνχ 104.306,00 € ζε βάξνο ησλ Κ.Α. 02.70.01.6252.01,
02.70.01.6253.01, 02.70.01.6255.01, 02.70.02.6253.01, πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2014.

Δ) Σελ ππ.αξηζκ. 206/2014 (ΑΓΑ: ΒΓΣ0ΟΡ05-ΓΛΡ Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε επηηξνπή δηεμαγσγήο
δηαγσληζκνχ .
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Αλνηθηφ δηαγσληζκφ απφ ηνλ Δ.Γ..Ν.Α.,
παξαθάησ πίλαθα:

γηα ηελ εθηέιεζε ππεξεζηψλ ηνπ

Πεπιγπαθή επγαζίαρ

Αζθάλιζη
ηυν
οσημάηυν
και
μησανημάηυν ηος Δ.Γ..Ν.Α. για ηο
σπονικό διάζηημα ηυν δώδεκα (12) μηνών

Πποϋπολογιζθείζα Γαπάνη

104.306,00 Δςπώ

Η εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ διέπεηαι από ηιρ διαηάξειρ ηος Γημοηικού και
Κοινοηικού Κώδικα (Ν.3463/06) και ηος ΠΓ 28/1980 « Πεπί εκηελέζευρ
έπγυν και ππομηθειών ΟΣΑ»
Η δηαθήξπμε πεξηέρεη ηα εμήο:
Α) ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ- ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Σ) ΓΗΜΟΙΔΤΗ
Α) ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1) Σόπορ και σπόνορ Γιενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ 18η/7/2014, εκέξα Παπαζκεςή, ζην ρψξν ησλ
Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., ζηελ νδφ: Άληεξζελ 6 & Μσξατηε 90,
ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Ώξα έλαξμεο ηνπ δηαγσληζκνχ: 11:00
Ώξα ιήμεο απνδνρήο πξνζθνξψλ: 11:30
2) Σεύση Γημοππάηηζηρ
Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηα νπνία απνηεινχλ ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο
θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη:
α) ε παξνχζα δηαθήξπμε
β) ε πξνζθνξά
β) ν πξνυπνινγηζκφο
γ) ε εηδηθή θαη γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
ε) ε ηερληθή πεξηγξαθή

3) Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ – Γικαιολογηηικά
1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Γεθηνί
ζηνλ
δηαγσληζκφ
γίλνληαη
θπζηθά
ή
λνκηθά πξφζσπα ή ζπκπξάμεηο απηψλ, πνπ έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία ζηελ
παξνρή ππεξεζηψλ αζθάιηζεο νρεκάησλ & κεραλεκάησλ, φπσο απηή
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Σα ζπκπξάηηνληα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα θαηαζέζνπλ ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, πνπ ζα
δηεπθξηλίδεη ηνπο φξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο. Η αλαζέηνπζα αξρή δελ έρεη ηελ
πξφζεζε λα επηβάιεη άιιε ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή ζηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία.
2) Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ην πνζφ ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζην 2%
ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ήηνη πνζνχ #2.086,12 Δςπώ#.
2. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο φηη
έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα)..
3. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν
πξνθχπηεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί ζε αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα,
ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο πηζηνπνηεηηθνχ πνηληθνχ κεηξψνπ έρνπλ νη λφκηκνη
εθπξφζσπνη ηεο εηαηξεία ή νη δηνηθνχληεο απηήλ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ απφ αξκφδηα αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη ελήκεξνη
σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα)
5. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβε πιήξε γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ θαη φηη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαζψο θαη φηη
δελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαγσληζκνχο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ
δεκνζίνπ.
6. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ
παξάπησκα, θαζψο θαη φηη δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ
άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο.
7. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηεο επηρείξεζεο ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν,
ππνβάιινληαο ηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά ηνπ αξκφδηνπ
επηκειεηεξίνπ.
8. Γήισζε φηη δελ έρεη ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία.
9. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο φηη
δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ
ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε.
10. Απφδεημε φηη δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε απνηειεζκαηηθφηεηα, εκπεηξία θαη
αμηνπηζηία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ (θαηαζέηνληαο ζπκβάζεηο
κε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, Ο.Σ.Α., ηδησηηθνχο θνξείο).

Β) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
1) Σπόπορ ύνηαξηρ ηυν Πποζθοπών
1. Οη δηαγσληδφκελνη παξαδίδνπλ ηελ πξνζθνξά κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν
ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη:
α) ν ηίηινο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο
β) ε ιέμε "ΠΡΟΦΟΡΑ"
γ) ε επσλπκία απηνχ
Ο θάθεινο απηφο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε άιιν θάθειν πνπ είλαη αλνηθηφο, ζηνλ
νπνίν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζηε
δηαθήξπμε.
2. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ή ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ πξέπεη λα είλαη
ππνγεγξακκέλεο απφ φινπο ηνπο θνηλνπξαθηνχληεο θαη αλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο
απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο.
3. ε φιεο ηηο δεκνπξαζίεο νη ελδηαθεξφκελνη παξίζηαληαη κφλνλ απηνπξνζψπσο.
Οη αλψλπκεο εηαηξείεο εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο
ζπκβνπιίνπ ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν.
Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, νη νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο
εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή ηνπο ή απφ άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν
πξφζσπν.
Οη πξνζθνξέο ησλ θνηλνπξαμηψλ, θαηαηίζεληαη απφ φια ηα κέιε απηψλ,
απηνπξνζψπσο ή απφ θνηλφ εθπξφζσπν, πνπ νξίδεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην.
Καλείο δελ κπνξεί, ζηελ ίδηα δεκνπξαζία, λα εθπξνζσπήζεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα
εηαηξείεο ή θνηλνπξαμίεο. Δπίζεο, δελ κπνξεί ν εθπξνζσπψλ ή ην κέινο
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο λα ζπκκεηάζρεη μερσξηζηά, γηα
ηνλ εαπηφ ηνπ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνθιείνληαη φιεο απηέο νη πνιιαπιέο
πξνζθνξέο, εθηφο αλ απνζπξζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο φιεο νη ππφινηπεο
πξνζθνξέο πιελ κίαο.
Γελ κπνξεί επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ,
ππάιιεινο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηήλ ή εηδηθνί ζχκβνπινη, πνπ ακείβνληαη
απφ απηή κε κηζζφ ή κε θάπνηνλ άιινλ ηξφπν.
4. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ
εμήο δηεχζπλζε: Άληεξζελ 6 & Μσξατηε 90, Σ.Κ. 115 25, Αζήλα.
2) Δγγςήζειρ
Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ: Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη
πξνυπνινγηζκνχ ηεο δαπάλεο ηεο εξγαζίαο.

ζε

5% επί

ηνπ

Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο..
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζα είλαη ηξηάληα (30)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ππνινγηδφκελεο απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ

δηαγσληζκνχ θαη έπεηηα.
πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.
Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν κε ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηεο δαπάλεο, κε ζπλππνινγηδφκελεο ηεο επηηεπρζείζαο θαηά ην δηαγσληζκφ
εθπηψζεσο.
Καηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο Σξαπέδεο..
πληάζζεηαη θαηά ηνλ ηζρχνληα ηχπν ηνπ δεκνζίνπ.

Γ) ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1) Παπαλαβή πποζθοπών
1. Οη πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ
δηαγσληζκνχ επηηξνπή πνπ ζπλεδξηάδεη δεκφζηα, κέρξη ηελ ψξαο ιήμεο απνδνρήο
πξνζθνξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
2. ε θάζε θάθειν πνπ παξαδίδεηαη αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηεο
πξνζθνξάο, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη θαη ζην πξαθηηθφ, φπσο επίζεο αλαγξάθεηαη
θαη ε ηπρφλ απφξξηςή ηεο, εάλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ην πηπρίν ή ην πηζηνπνηεηηθφ
ηαπηφηεηαο.
3. Όηαλ παξέιζεη απηή ε ψξα, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ε
ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε νπνία αλαγξάθεηαη θαη ζηα πξαθηηθά.
Απαγνξεχεηαη ε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνδνρή πξνζθνξάο κεηά ηελ παξέιεπζε
ηνπ ρξφλνπ απηνχ, κε πνηλή αθπξφηεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, εθηφο εάλ ε
εκπξφζεζκε επίδνζε πξνζθνξψλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.
2) Έλεγσορ δικαιολογηηικών
1. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζπλερίδεηαη ε δεκφζηα
ζπλεδξίαζε θαη αξρίδεη απφ ηελ επηηξνπή, ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο θαηά ζεηξά επίδνζεο ηνπο. Σα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε
θάθειν αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά πεξηιεπηηθά κελ αιιά κε ηξφπν πνπ λα
θαίλεηαη εάλ είλαη ζχκθσλα ή φρη κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
2. Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ « ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη βξίζθεηαη κέζα ζηνλ αλνηθηφ
θάθειν, παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη αλαγξάθεηαη ζε απηφλ ν ίδηνο αχμσλ
αξηζκφο κε απηφλ πνπ αλαγξάθεθε ζηνλ αλνηθηφ θάθειν.
3. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζνη
παξίζηαληαη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξία θαζίζηαηαη
κπζηηθή. Η επηηξνπή ζπλεδξηάδεη κπζηηθά, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ
δηαγσληδνκέλσλ θαη απνθαζίδεη πνηνη ζα απνθιεηζηνχλ.
4. ηε ζπλέρεηα ε ζπλεδξία γίλεηαη πάιη δεκφζηα θαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο

αλαθνηλψλεη απηνχο πνπ απνθιείνληαη απφ ηε δεκνπξαζία, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ ηνπο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηνπο καδί κε
ηελ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά ηνπο.
3) Αποζθπάγιζη ηυν Πποζθοπών
1. Οη ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο ζα επηδνζνχλ ζηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ ηελ
εκέξα θαη ψξα πνπ ζα γίλεη ν δηαγσληζκφο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην
αληίζηνηρν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Δθηζηάηαη ηδηαίηεξα ε πξνζνρή φζσλ ζα πάξνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ λα ιάβνπλ
πξνζερηηθά ππφςε ηνπο ηηο παξ.4 & 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Π.Γ. 28/80, πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ λφκηκα ζηε
Γεκνπξαζία, δειαδή:
Αλ είλαη θπζηθά πξφζσπα απηνπξνζψπσο.
Αλ είλαη εηαηξεία Ο.Δ. ή Δ.Π.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ ην δηαρεηξηζηή
ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ή άιιν λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν,
πξνζθνκίδνληαο πξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Αλ είλαη Α.Δ. εθπξνζσπνχληαη απφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ απηνπξνζψπσο, ν νπνίνο θαηαζέηεη θαηά ηε
δεκνπξαζία πξαθηηθφ ηνπ Γ.. ηεο εηαηξίαο.
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζηε δεκνπξαζία,
απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά απφ ηελ επηηξνπή θαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο
αλαθνηλψλνληαη δεκφζηα.
2. Πξνζθνξέο πνπ δελ έρνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κεηνδφηε ή δελ είλαη ζχκθσλεο
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθεξχμεσο απνξξίπηνληαη.
3. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
4. Οη πξνζθνξέο ζα αθνξνχλ απαξαίηεηα ηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ηηκνινγίνπ
πξνζθνξάο. Πξνζθνξέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ
ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
4) Ανακήπςξη αναδόσος
1. Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ
έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ άλεπ νξίνπ επί ηηκνινγίνπ
πξνζθνξάο ζπληεηαγκέλνπ απφ ηνλ Δ.Γ..Ν.Α. ε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη
ηνπ ελφο έρνπλ πξνζθέξεη ην ηδην πνζνζηφ έθπησζεο γίλεηαη θιήξσζε κεηαμχ
απηψλ.
2. Ο αλαθεξπρζείο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνγξάςεη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ ηεο
δεκνπξαζίαο. Δάλ αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ θεξχζζεηαη έθπησηνο κε
απφθαζε ηεο Δ.Δ. ηνπ Δ.Γ..Ν.Α..
5) Δνζηάζειρ
1. Οη ελζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο, θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ή
ζηελ Τπεξεζία (Δ.Γ..Ν.Α.) κέρξη ηελ επφκελε απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ
εξγάζηκε εκέξα. Οη ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ Δ.Γ..Ν.Α. πξσηνθνιινχληαη
θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.
2. Γηα ηηο ελζηάζεηο απνθαίλεηαη ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ.

Γ) ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ
1) Καηακύπυζη
Η θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γίλεηαη απφ ηελ Δ.Δ. Δ.Γ..Ν.Α., κέζα ζε δέθα
(10) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ.
Γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο εθδίδεηαη Απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α.
2) Σόπορ και Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ επγαζίαρ
Ο ρψξνο παξνρήο ηεο εξγαζίαο βξίζθεηαη ζην θηίξην ησλ Κεληξηθψλ Γξαθείσλ ηνπ
Δ.Γ..Ν.Α., ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη δψδεθα (12) κήλεο.
Οη ππεξεζίεο αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ζα
παξέρνληαη σο εμήο: «Έθδνζε θαη επίδνζε ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ γηα
θάζε φρεκα θαη κεράλεκα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε
ησλ ππ.αξηζκ. 13/2014 & 16/2016 Μειέηεο ησλ Γ/λζεσλ Μεηαθφξησζεο
Απνξξηκκάησλ & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ & Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ &
Απνθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α, αληίζηνηρα.

3) Κπαηήζειρ
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη.

4) Σπόπορ Πληπυμήρ
Ο αλάδνρνο ζα πιεξψλεηαη σο εμήο:
εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαινγηζηεί πνηληθή ξήηξα εηο βάξνο ηνπ
αλάδνρνπ εμαηηίαο ζπκβαηηθήο παξάιεηςεο, απηή ζα αθαηξείηαη απφ ην πνζφ ηεο
νηθείαο πηζηνπνίεζεο θαη ε δηαθνξά ζα απνηειεί ην ηειηθά πηζηνπνηνχκελν πξνο
πιεξσκή πνζφ.
ην ρξεκαηηθφ έληαικα ζα επηζπλάπηνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη
θαηά ην λφκν.
E) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1) Πληποθόπηζη ενδιαθεπομένυν
Πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκφ παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, απφ
Γεπηέξα-Παξαζθεπή. θαη ψξεο απφ 8:00-14:30, ζηε Γηεχζπλζε: Άληεξζελ 6 &
Μσξατηε 90, Σειέθσλν:213-2148331-334 FAX: 2132148328.

Σ) ΓΗΜΟΙΔΤΗ
1) Γημοζίεςζη
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηηο θάησζη εθεκεξίδεο:
1. ηελ εκεξήζηα Σνπηθή Δθεκεξίδα : «ΗΜΔΡΗΙΟ ΓΗΜΟΣΗ»
2. ηελ εβδνκαδηαία Σνπηθή Δθεκεξίδα: «ΑΣΣΙΚΟ ΒΗΜΑ»
3. ηελ εκεξήζηα εθεκεξίδα: «ΔΣΙΑ»
4. ηελ νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «ΓΗΜΟΠΡΑΙΩΝ & ΠΛΔΙΣΗΡΙΑΜΩΝ»
5. ηο Δθνικό Σςπογπαθείο, Σεύσορ Γ.Γ..
Η δαπάλε δεκνζίεπζεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Οη ζρεηηθέο απνδείμεηο πιεξσκήο
πξνζθνκίδνληαη απφ απηφλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

Ο Εντεταλμένος Αντιπρόεδρος τοσ
Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

