ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πέραμα
Ταχ.Κώδικας: 74052
Τηλέφωνο: (28343) 40300
Fax: (28340) 22652
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 - 6 - 2014
AΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑ) & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 87.000,00 ΕΥΡΩ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Τον Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, ‘Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρα 158, 208 και 209.
2. Το Π.Δ. 28/80 «περί εκτέλεσης έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», όπως ισχύει.
3. Του Ν.3852/10 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα- Καλλικράτης > ΦΕΚ 87/Α
4. Της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 3373/390/20/3/75 και την τροποποιητική της
4993/745/24-04-75 (περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής –συντηρήσεως και προμήθειας
ανταλλακτικών) κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.
περί του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 2396/1953.
5. Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απ. 11389/93) και του Ν. 2286/95.
6. Του Ν. 3548/2007 και την εγκ. 11/27754/28-06/10, περί δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου.
7. Το Π.Δ. 60/2007, όπως ισχύει.
8. Την υπ’ αρ.: 18130/17-7-2007 (ΦΕΚ 1226/τ.Β’/2007) απόφαση Υπουργού Επικρατείας, περί
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
9. Την με αριθμ.: 119/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται ο τρόπος
εκτέλεσης του διαγωνισμού.
10. Την με αριθ. 102 /2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίζονται οι όροι
του διαγωνισμού και διατίθεται πίστωση ποσού 87.000,00 € με ΦΠΑ, σε βάρος των ΚΑ:
10-6263.001 , 20-6671.001 , 20-6672.001 , 20-6263.001 , 20-6264.001 , 25-6671.001 ,
25-6263.001 , 30-6671.001 , 30-6672.001 , 30-6263.001 , 30-6264.001 , 35-6672.001 ,
35-6264.001 , 70.01-6671.001 και 70.01-6263.001
Επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης
δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του
συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ 9 του
π.δ 28/80.
Για τον ίδιο λόγο κατ’ αναλογία και επειδή είναι αδύνατη η προμέτρηση της ακριβής ποσότητας των
διαφόρων ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν σε κάθε όχημα ξεχωριστά και κατά περίπτωση, ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ειδώνανταλλακτικών, αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ειδών και το
γενικό σύνολο.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ:
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για μέρος των εργασιών ή ομάδες
αυτών ή και συνολικά και με σύστημα, την απολύτως χαμηλότερη τιμή, για την συντήρηση και
επισκευή όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, προϋπολογισμού 87.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.) που θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Τόπος τρόπος κατάθεσης προσφορών και χρόνος διενέργειας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη με ώρα
έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 π.μ. .
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Δήμο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μέχρι την ημέρα και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο Δήμο στη Δ/νση:
Δήμος Μυλοποτάμου, Πέραμα Ρεθύμνου Τ.Κ. 74052 , μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα
στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση.
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
Οι προσφορές που αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη του διαγωνισμού.
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν
τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί, ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, ή αποβεί άκαρπος, τότε θα επαναληφθεί
με τους ίδιους όρους, την επόμενη εβδομάδα, στις 22/07/2014, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στο ίδιο
μέρος του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2
Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η παρούσα Διακήρυξη
2. Η τεχνική περιγραφή
3. Το τιμολόγιο μελέτης με τον τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών που απαιτούνται για τις
επισκευές
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
5. Η παρούσα συγγραφή
6. Το τιμολόγιο προσφοράς με τον τιμοκατάλογο προσφοράς των ανταλλακτικών που
απαιτούνται για τις επισκευές
Οι εργασίες αφορούν το αντικείμενο, όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή.
Τα ανωτέρω στοιχεία με αριθμό 2,3,4,5,6 περιέχονται στην μελέτη της υπηρεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 3
Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά
Α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και επί ποινή αποκλεισμού, έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν την κατά νόμο σχετική αδειοδότηση, [άδεια λειτουργίας
συνεργείου & άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άδεια λειτουργίας μηχανουργείου & άδεια άσκησης
επαγγέλματος (μηχανοτεχνίτη), κατά περίπτωση ανά κατηγορία εργασιών], για την εκτέλεση των
εργασιών επισκευής και συντήρησης, οχημάτων ή μηχανημάτων, όπως αυτές περιγράφονται στην
εγκεκριμένη μελέτη.
Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν, κατά την κατάρτιση και υπογραφή της
σύμβασης, να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη, που θα διευκρινίζει ρητά τους όρους της
κοινοπραξίας. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην
ανάδοχο κοινοπραξία.
Β) Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία
υποχρεωτικά δίνονται σε πρωτότυπα ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόμενου) σε νόμιμα
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως ισχύει):
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας
διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό
και το ειδικό επάγγελμα τους ή αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο το αντικείμενο της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας που έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Το πιστοποιητικό δεν γίνεται δεκτό, εάν έχει μεν εκδοθεί μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η
διάρκεια ισχύος του όμως που τυχόν αναγράφεται σε αυτό λήγει νωρίτερα από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας ή για ένα ή περισσότερα, από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.
60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες).
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, τότε υποχρεωτικά υποβάλλεται από αυτόν, υπεύθυνη δήλωση σε
πρωτότυπο, του άρθρου 8 του Ν 1599/86, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η
επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να
προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.
Για τα νομικά πρόσωπα, απόσπασμα ποινικού μητρώου των :
Ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για Ο.Ε. και Ε.Ε.
Διαχειριστών για Ε.Π.Ε.
Προέδρου, Δ/ντα Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. για Α.Ε.
Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των συνεταιρισμών
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς
τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
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Αφορά όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης αλλά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης
εργοδοτών και απασχολουμένων.
6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:
Α) πτώχευση,
Β) εκούσια ή αναγκαστική εκκαθάριση (μόνο όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα),
Γ) αναγκαστική διαχείριση,
Δ) πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
και επίσης ότι δεν τελούν
Ε) υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση
Στ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης
Ζ) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης
Η) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά εκδίδονται:
Αυτά που αφορούν την πτώχευση και τον πτωχευτικό συμβιβασμό, καθώς και την αναγκαστική
διαχείριση, από το οικείο Πρωτοδικείο.
Αυτά που αφορούν την εκκαθάριση, από την οικεία υπηρεσία του Υπουργείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή την οικεία Περιφέρεια εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, από
το Πρωτοδικείο, εάν πρόκειται για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης
ευθύνης και από το Ειρηνοδικείο, εάν πρόκειται για συνεταιρισμούς.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής
υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή
του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του Δημοσίου.
8. Επικυρωμένο από την αρμόδια κατά περίπτωση Δ/κή Αρχή αντίγραφο άδειας άσκησης
επαγγέλματος ή άδεια λειτουργίας που να βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τις προβλέψεις της
σχετικής νομοθεσίας ή στην περίπτωση που η προσκόμιση της σχετικής άδειας για βάσιμο λόγο δεν
είναι δυνατή, προσκόμιση ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού σχετικά με την άσκηση του
επαγγέλματος και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.
9. Το κόστος μεταφοράς οχήματος – μηχανήματος προς επισκευή – συντήρηση και σε συνεργείο εκτός
Νήσου Κρήτης, δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Δήμου πλην της εξειδικευμένης, ειδικής και
αιτιολογημένης περίπτωσης βλάβης, που δεν δύναται να επιδιορθώσουν – συντηρήσουν τα συνεργεία
των αναδόχων.
ΑΡΘΡΟ 4
Εγγυήσεις
Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού
της συμβατικής δαπάνης με ΦΠΑ , της κάθε κατηγορίας, εργασιών – ανταλλακτικών επισκευής και
συντήρησης, για την οποία υποβάλλει προσφορά ο συμμετέχων στο διαγωνισμό.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τραπέζης.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει, τουλάχιστον επί δύο (2) μήνες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Συντάσσεται δε υποχρεωτικά, κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Συνημμένο υπόδειγμα.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού,
υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο
με το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισμού (εκτός ΦΠΑ) συνολικά ή το 5% της ομάδας (ων) του
αντίστοιχου ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την οποία (ες) ανακηρύχθηκε μειοδότης.
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Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισμένης Τραπέζης.
Συντάσσεται υποχρεωτικά, κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου.
ΑΡΘΡΟ 5
Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο
αναγράφεται:
α) ο τίτλος της δημοπρατούμενης υπηρεσίας
β) η ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", με κεφαλαία γράμματα.
γ) η επωνυμία αυτού
Ο φάκελος αυτός τοποθετείται μέσα σε άλλο φάκελο που είναι ανοικτός, στον οποίο
τοποθετούνται, επί ποινή απαραδέκτου, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και
όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Οι προσφερόμενες τιμές, αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς, στο έντυπο της
υπηρεσίας. Σε περίπτωση δε διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.
Στην τιμή προσφοράς θα δίνεται τιμή εργασίας ανά επισκευή με φπα στο συνεργείο.
Θα επισυναφθεί μετά από έκπτωση τιμοκατάλογος με τα βασικά, αναλώσιμα ανταλλακτικά.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά στο σύνολο ή
σε μία ή περισσότερες ομάδες των προς συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του
δήμου.
Εφ’ όσον τα ανωτέρω έγγραφα, δηλώσεις και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη, η προσφορά
θεωρείται ελλιπής και δεν λαμβάνεται υπόψη, επιστρέφεται δε στην περίπτωση αυτή, χωρίς ν’ ανοιχτεί,
ο σφραγισμένος φάκελος που περιέχει την κυρίως προσφορά.
2. Με δεδομένο το γεγονός ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μικρότερος του έτους (12 μήνες), δεν τίθεται
όρος αναπροσαρμογής των τιμών, δηλ. αυτές είναι σταθερές σ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Προσφορά, με μη σταθερές τιμές απορρίπτεται.
3. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους
τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους
κοινοπρατούντες και αν πρόκειται για εταιρείες από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για τέσσερις (4) μήνες.
5. Οι προσφορές κατατίθενται στην επιτροπή της δημοπρασίας αυτοπροσώπως, από τους
διαγωνιζόμενους, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
Οι ανώνυμες εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του διοικητικού τους συμβουλίου ή από άλλο
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούνται από
το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών, κατατίθενται από όλα τα μέλη αυτών, αυτοπροσώπως ή από κοινό
εκπρόσωπο, που ορίζεται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν μπορεί, στην ίδια δημοπρασία, να εκπροσωπήσει περισσότερες από μια εταιρείες ή
κοινοπραξίες. Επίσης, δεν μπορεί ο εκπροσωπών ή το μέλος διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουσας
εταιρείας να συμμετάσχει ξεχωριστά, για τον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση αποκλείονται όλες
αυτές οι πολλαπλές προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τους ενδιαφερόμενους όλες οι υπόλοιπες
προσφορές πλην μίας.
Δεν μπορεί επίσης να συμμετάσχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό, υπάλληλος εταιρείας
που συμμετέχει σε αυτήν ή ειδικοί σύμβουλοι, που αμείβονται από αυτή με μισθό ή με κάποιον άλλον
τρόπο.
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6. Οι προσφορές μπορεί, να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή και απαραίτητα
πρωτοκολλείται, στην εξής διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. 74052, μέχρι την
προηγούμενη, επί ποινή αποκλεισμού, του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
ΑΡΘΡΟ 6
Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών
1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια για την διεξαγωγή της δημοπρασίας επιτροπή
διαγωνισμού, που συνεδριάζει δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη
διακήρυξη.
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 πιστοποιητικό ταυτότητας ή το πιστοποιητικό εκπροσώπησης (μη νόμιμη επίδοση
προσφοράς).
3. Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κηρύσσει τη λήξη
του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η οποία αναγράφεται και στα πρακτικά.
Απαγορεύεται ρητά, 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.
4. Μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών, η επιτροπή ελέγχει με την παρουσία των
διαγωνιζομένων, τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης των προσφορών. 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.
5. Ο φάκελος που περιέχει την « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται μέσα στον ανοικτό
φάκελο, παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός με αυτόν που
αναγράφηκε στον ανοικτό φάκελο.
6. 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.
7. Στη συνέχεια η συνεδρίαση γίνεται πάλι δημόσια 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.
8. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δημοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από
την Επιτροπή και οι προσφερόμενες τιμές ανακοινώνονται δημόσια.
9. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της
διακηρύξεως, ρητά απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 7
Χρόνος ισχύος των προσφορών - Σύμβαση
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος, από την υπογραφή της ή έως εξαντλήσεως του
συμβατικού προϋπολογισμού, λόγω της φύσης και του είδους των εργασιών της.
Δύναται η δυνατότητα επέκτασης των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου και η αύξηση του
συνολικού ποσού κάθε σύμβασης, μέχρι του ποσοστού 50%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41
του Π.Δ. 28/80 και απόφαση του Φορέα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επιπλέον εργασίες,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, χωρίς αντίρρηση. Επίσης, η ποσότητα της εργασίας μπορεί να
μειωθεί σε οποιοδήποτε ποσοστό, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.
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Η σύμβαση με τον νέο ανάδοχο και λόγω της φύσης και του είδους των εργασιών και για την ομαλή,
αναγκαία και άμεση συνέχειά τους και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, θα
υπογράφεται αμέσως, ανεξάρτητα της ύπαρξης αδιαθέτου ποσού με τον προηγούμενο ανάδοχο.
Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση μπορεί να υπόκειται σε τροποποίηση, μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, ανάλογα με την κρίση του Φορέα και τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η ισχύς των προσφορών που δεσμεύουν τον ανάδοχο, ορίζεται για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4)
μηνών μετά την εκτέλεση του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, χρονικό διάστημα μέσα στο
οποίο ο ανάδοχος, μπορεί να υπογράψει σύμβαση εκτέλεσης εργασιών, για το αντικείμενο που έχει
αναδειχθεί.

ΑΡΘΡΟ 8
Ανακήρυξη αναδόχου
1. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά εργασία και
ανταλλακτικό (ανά κατηγορία ή κατηγορίες). Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν
προσφέρει την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών.
2. Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό της δημοπρασίας. Εάν
αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 9
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας
1. Οι ενστάσεις κατά της δημοπρασίας, κατατίθενται στην επιτροπή που διενέργησε τη δημοπρασία στο
δήμο, μέχρι την επόμενη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. Οι ενστάσεις (δικαίωμα
έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι αποκλεισθέντες απ’ αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο
της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο), που κατατέθηκαν στον
δήμο πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην επιτροπή που διενήργησε τη δημοπρασία.
Ο διαγωνισμός δεν αναβάλλεται.
2. Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονομική Επιτροπή, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 10
Κατακύρωση
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων,
μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων.
Η κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας.
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανταποκρίνεται άμεσα σε αιτήματα του Δήμου Μυλοποτάμου
που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που ανέλαβε. Ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτέλεσης των εργασιών του
κάθε οχήματος ή μηχανήματος, ορίζεται πάντα σύμφωνα με συνεννόηση του αναδόχου και της
αρμόδιας υπεύθυνης Επιτροπής (που έχει οριστεί) του Δήμου, για την επισκευή και συντήρηση των
οχημάτων και μηχανημάτων, ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης και πάντα στα όρια που δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να βλάπτουν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. (βλέπε σχετικά
υποδείγματα).
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Η παραλαβή των εργασιών, θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί από το Δήμο,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρουσία του αναδόχου.
Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν κακοτεχνίες, αστοχίες υλικών ή απόκλιση από τις συμβατικές
υποχρεώσεις του αναδόχου που ορίζονται και από το Π.Δ. 28/80, η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής,
μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη του παραλαμβανόμενου είδους ή την αποκατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών αυτού. Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 12
Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά
1. Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται μετά την παραλαβή των εργασιών –
ανταλλακτικών και σε κάθε περίπτωση, μετά την πιστοποίηση του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή) του
Δήμου, για τις εκτελεσθείσες εργασίες (εργασία κι έλεγχο των τοποθετηθέντων ανταλλακτικών), εφόσον
έχουν εκτελεστεί καλώς κι εντέχνως και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και αυτές που
προβλέπονται στο άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.
Σε διαφορετική περίπτωση, ο ανάδοχος δεν θα πληρώνεται και ρητά θα υποχρεούται στην
αποκατάσταση των κακοτεχνιών ή στην αντικατάσταση των διαπιστούμενων προβληματικών
ανταλλακτικών. Όλες οι εργασίες, θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης,
ούτως ώστε, σε κάθε περίπτωση, να εξασφαλίζεται ποιότητα εργασίας και ασφάλειας της κίνησης των
οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
Στη συνέχεια, θα έχουμε την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου, την άσκηση του προληπτικού ελέγχου
και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να εξοφληθεί
στο τέλος το τιμολόγιο.
2. Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηματικό ένταλμα δεν εξοφληθεί μέχρι τη λήξη του τρέχοντος
οικονομικού έτους, θα επανεκδοθεί στο επόμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6
και 31 του 17/5-15/6/1959 Β. Δ/τος (όπως ισχύει).
3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της συμβατικής αξίας των εργασιών, τα
οποία θα επισυναφθούν στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι τα παρακάτω:
α) Όλα τα δικαιολογητικά των νομίμων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας.
β) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 13
Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, εκτός του ΦΠΑ, με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού & τυχόν
επαναληπτικού, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον ανάδοχο, μαζί με την πρώτη
πιστοποίηση εργασιών που θα καταθέσει για να πληρωθεί. Τα έξοδα δε αυτά υπολογίζονται σε κόστος
500,00 € (περίπου). Στην περίπτωση που αναδειχθούν από τη διαδικασία περισσότεροι του ενός
ανάδοχοι, τότε οι δαπάνες δημοσίευσης επιμερίζονται αναλογικά στους αναδόχους , αντίστοιχα με τα
ποσά των συμβάσεων του καθένα.
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ΑΡΘΡΟ 14
Παροχή πληροφοριών - Δημοσίευση διακήρυξης
1.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το
αρμόδιο Γραφείο του Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ , Τηλέφ.: 22343-40300, ενώ πληροφορίες για την
μελέτη, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, αρμόδιος υπάλληλος, κα Κοντάνα Αναστασία, Τηλ.: 22343-40361.
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών τεχνικών προδιαγραφών που τη συνοδεύουν,
χορηγείται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά στους ενδιαφερόμενους.
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές και η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη
διεύθυνση www.dimosmylopotamou.gr/ στην ενημέρωση προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων
(εκτυπώνεται).
3. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μια (1) φορά στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία
Νομαρχιακές εφημερίδες, σε μία ειδική εφημερίδα δημοσίευσης δημοπρασιών και σε μία ημερήσια
εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού καταβάλλοντας δέκα (20,00) € στο ταμείο του Δήμου, ως έξοδα
εκτύπωσης.
4. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και
θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ. ……………………………… ΕΥΡΩ -Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των -ευρώ υπέρ της Εταιρείας ……………………………… Δ/νση ………………………………….για τη
συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ………… για την ………………., σύμφωνα με την
υπ' αριθμ: …………………διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία
από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε
τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την *
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει ισχύ δύο (2) μήνες παραπάνω από
την ισχύ της προσφοράς, δηλ. έως και 31 -12 -2014

