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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ελευθερούπολη 25/10/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 26926
ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

« ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP»
(CPV 16700000-2)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ € 17.000,00 ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Ο Δήμαρχος Παγγαίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα
Διαύγεια) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/2012.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06. 2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και
ιδιαίτερα του άρθρου 118 “Απευθείας Ανάθεση”.
7. Την με αριθμό 1073/2016 μελέτη με τίτλο « ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP»
8. Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80110HP»

9. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.
159/2016) στο ΚΗΜΔΗΣ, για την εκτέλεση της προαναφερόμενης προμήθειας.
10. Την με αριθμό 26691/2016 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, περί έγκρισης της εκτέλεσης και
τεχνικών προδιαγραφών της προαναφερόμενης προμήθειας.
11. Την με αριθμό 282/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου, περί συγκρότησης
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.
12. Την με αριθμό 368/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, περί συγκρότησης
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμήθειας Υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Προσκαλεί
Τους ενδιαφερομένους αποδέκτες να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια: « ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP» , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα
ορίζεται στον παρακάτω πίνακα και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
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ΤΕΜ ΤΙΜΗ
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α/α
Είδος
ΜΟΝΑΔΑΣ
1

Μεταχειρισμένος Γεωργικός
Ελκυστήρας τουλάχιστον
80 -110 ΗΡ,
(cpv: 16700000-2)

1

17.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΔΑΠΑΝΗ
17.000,00

17.000,00 €
4.080,00 €
21.080,00 €

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Α.Φ.Μ.: 997732707, Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2592 3 50000
ΦΑΞ: 2592 3 50079
e-mail: info@dimospaggaiou.gr
website: www.dimospaggaiou.gr

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας πρόσκλησης θα αποσταλεί για δημοσίευση

−
−
−
−
−

Στο Επιμελητήριο Καβάλας
Στον εμπορικό Σύλλογο
Ομοσπονδία ΟΕΒΕΚ
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου
Στο ΚΗΜΔΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας: « ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP» ανέρχεται
στο ποσό των 21.080,00€,συμ. Φ.Π.Α. 24%.
ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Ως καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφορών ορίζεται η 31.10.2016 ημέρα Δευτέρα Οι προσφορές, με
ευθύνη του υποψηφίου, περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Παγγαίου. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής προθεσμίας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά πρέπει να καταθέσουν ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ανωτέρω.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης στην
ιστοσελίδα του Δήμου Παγγαίου www.dimospaggaiou.gr.
Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα και απευθύνονται
στην Αναθέτουσα Αρχή. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για την
παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία της σύμβασης. Εφόσον
τα αιτήματα αποσταλούν εμπρόθεσμα, απαντώνται τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία υποβολής
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προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής προσφορών όταν
συντρέχουν οι λόγοι της παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.
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Για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο
Προμηθειών τηλ. 25923 50029, Θωμαϊδου Ζωή.
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έγγραφα της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι συγγραφές υποχρεώσεων.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης.
H τεχνική έκθεση.
Το συμπληρωμένο από τον ανάδοχο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

−
−
−
−
−

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή (όπως αυτή προσδιορίζεται με το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που θα υποβληθεί).
ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 4412/2016, οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), ο οποίος θα φέρει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις:
1. Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2. Την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής.
3. Τον τίτλο της προμήθειας.
4. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 8 Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Οι συμμετέχοντες οφείλουν γενικά να αποδεικνύουν στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια,
την φερεγγυότητά τους, την επαγγελματική τους αξιοπιστία και τις τεχνικές τους δυνατότητες.

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μέσα στον φάκελο της προσφοράς
1. «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» που θα περιλαμβάνει
τα παρακάτω
1.1.1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει:
•
•

•
•
•

‘Ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισμού
οικονομικών φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
Είναι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος
εγκατάστασης μου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.
Η προσφορά του δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια
του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
Δεν βρίσκεται σε άλλη κατάσταση όπως περιγράφεται στα άρθρα 73, 74 και 75 του Ν.
4412/2016 που να επιφέρει τον αποκλεισμό της συμμετοχή του στην διαδικασία.
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• Ότι το όχημα που προσφέρει είναι άριστης ποιότητας και κατασκευής, και ότι πληροί όλες
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τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 1073/2016 μελέτη του Δήμου

Παγγαίου. Αποδέχεται δε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές
προδιαγραφές που απορρέουν από τα έγγραφα της σύμβασης.
Για την υποβοήθηση της σύνταξης της Υ.Δ. επισυνάπτεται πρότυπο της.
1.1.2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986:
• Όπου θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. Επί ποινή αποκλεισμού η
εγγύηση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη ένα χρόνο για το πλήρες όχημα, χωρίς
περιορισμό ωρών λειτουργίας . Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται
στο κεντρικό ή σε συνεργαζόμενα συνεργεία εφ’ όσον το μηχάνημα είναι δυνατό να κινηθεί
ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρίας. Η εγγύηση
περιλαμβάνει τόσο τα ανταλλακτικά όσο και τις εργασίες τοποθέτησης αυτών και
αποκατάστασης της οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. Σ’ αυτή την περίπτωση η μετάβαση
του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κ.λ.π. θα γίνεται εντός το πολύ 5
ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση. Στην τιμή της προσφοράς του θα περιλαμβάνονται
τα έξοδα ταξινόμησης, έκδοσης αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας.
•
Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης καθορίζεται ένας μήνας.
• Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, ο οποίος
ορίζεται για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι ημερών (180) από την επόμενη υποβολής των
προσφορών.
Όπου απαιτούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο
1.2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα:
o

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου (ατομικής επιχείρησης): βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος ή βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
επιτηδευματία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα από την αρμόδια ΔΟΥ. Αν,
ωστόσο, ο συμμετέχων δεν έχει στην κατοχή του κάποιο από τα παραπάνω
έγγραφα, μπορεί να προσκομίσει απλή εκτύπωση των στοιχείων που παράγει το
TAXIS σε σχέση με τον χρόνο έναρξης των εργασιών του.

o Σε περίπτωση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης
ευθύνης ή ΙΚΕ ή Ανώνυμης Εταιρίας ή Συνεταιρισμού: α) Γενικό Πιστοποιητικό του
ΓΕΜΗ με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών στο οποίο
να εμφανίζεται μέχρι και η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού και β)
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ με ημερομηνία έκδοσης
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος της
1.3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους.
1.4. Τεχνική προσφορά, οι οικονομικοί φορείς σε δικό τους έντυπο θα προσκομίσουν πίνακα με
τις τεχνικές προδιαγραφές του προμηθευόμενου είδους και την εταιρία κατασκευής αυτού.
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2.

Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
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θα περιλαμβάνεται συμπληρωμένο το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς.

όπου

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία –
δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος βρίσκεται εντός του κυρίως φακέλου.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται
ανωτέρω. Από τους συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο της οικονομικής προσφοράς που
παρέχεται μαζί με την παρούσα πρόσκληση, το οποίο θα συμπληρωθεί, θα σφραγιστεί και θα υπογραφεί
από τον προσφέροντα.
Δεδομένου ότι η αξιολόγηση γίνεται σε στάδια, δεν επιτρέπεται στο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών να
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων
όπως δωρεάν) αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
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 προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Επίσης:

−
−
−
−

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους
ουσιώδεις όρους και προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερες από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να
συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία.
Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο
όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει για λογαριασμό του.

Η κατακύρωση θα γίνει, στον προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.
ΆΡΘΡΟ 9 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ (ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ)

Γενικά, οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ(€). Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν τη δαπάνη του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα
απορρίπτονται ως ασύμφορες.
1.

Στην προσφερόμενη τιμή, περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια,
μεταφορά και παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη μελέτη.
Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του αναδόχου, το όφελός του, καθώς και οι
εκάστοτε ισχύουσες κρατήσεις υπέρ τρίτων.
3.

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το
άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
5

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές. Οι εμπρόθεσμες προσφορές
αποσφραγίζονται σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος από το αρμόδιο όργανο. Κατά το πρώτο στάδιο αριθμούνται,
μονογράφονται κατά φύλλο και ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και πληρότητα όλα τα δικαιολογητικά
συμμετοχής των συμμετεχόντων με τη σειρά. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται,
αλλά αριθμείται και μονογράφεται από το αρμόδιο όργανο προκειμένου να αποσφραγιστεί μετά το πέρας
του πρώτου σταδίου εφόσον η προσφορά κριθεί αποδεκτή.
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών ουσιώδεις αποκλίσεις ή σοβαρή αντίθεση από τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης και των εγγράφων της σύμβασης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης
προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες με σχετική αιτιολόγηση.
Κατά το δεύτερο στάδιο αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων συμμετεχόντων
κρίθηκαν αποδεκτές στο πρώτο στάδιο, ενώ για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς επιστρέφονται.
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι ενστάσεις κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, έχουν προθεσμία άσκησης πέντε (5) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Οι ενστάσεις κατά της
πρόσκλησης, κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι πέντε (5) πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Για το παραδεκτό της άσκησης της
ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου
με ένα τοις εκατό (1%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσό 170 €. Οι ενστάσεις που
κατατέθηκαν στον Δήμο διαβιβάζονται άμεσα στην ορισθείσα επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με το εδάφιο α της παρ. 11, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων υποβάλλει την ένσταση στην Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να
αποφασίσει σχετικά, μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή της.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου αποστέλλεται σχετική πρόσκληση
υποβολής όλων των πρωτοτύπων ή αντιγράφων, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
του Ν. 4250/2014, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. Ο προσωρινά ανάδοχος υποχρεούται
να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης προσκομίζοντας
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, όπως του ζητηθούν.
Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών από τον αναδειχθέντα μειοδότη η Αναθέτουσα Αρχή
αποστέλλει ειδική πρόκληση υπογραφής της σύμβασης. Με την πρόσκληση η σύμβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
6
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
80-110HP»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ
Αρ. μελ 1073/2016

cpv:16700000-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα µελέτη έγινε κατόπιν εντολής του Δημάρχου και αφορά στην προμήθεια
μεταχειρισμένου Γεωργικού Ελκυστήρα. Σκοπός της προμήθειας είναι η προστασία από
φωτιά: καθαρισμός και κοπή κλαδιών και αυτοφυούς βλάστησης, συντήρηση των
αντιπυρικών ζωνών του Δήμου Παγγαίου.
Συγκεκριμένα θα γίνει προμήθεια:
•

•

Ενός Γεωργικού Ελκυστήρα, ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 80hp-110hp. Ο
προϋπολογισµός
δαπάνης
της ανωτέρω
προµήθειας
ανέρχεται
σε
17.000,00 € μη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
και θα βαρύνει την
πίστωση µε Κ.Α. 35/7135.001 του προϋπολογισμού 2016 του ∆ήµου µας.
Η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
519/2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης στην 159/2016 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής.

Ο Γεωργικός Ελκυστήρας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με
ασφάλεια με Πλευρικό Ανεξάρτητο Υδραυλικό Καταστροφέα. Το προς προμήθεια είδος
θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την αριθμ. οικ. 11338/Γ4/2366 «Εγκρίσεις τύπου
και κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων», ΦΕΚ 1156/Β/15 Ιουνίου 2009. Επίσης
θα πληροί τις Ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και θα ανταποκρίνεται απόλυτα
στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΖΩΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τεχνικές προδιαγραφές μεταχειρισμένου Γεωργικού Ελκυστήρα
1. Κύρια χαρακτηριστικά
Ο Γεωργικός Ελκυστήρας- Τρακτέρ, θα είναι πετρελαιοκίνητος ισχύος από 85 έως
110 HP.
Ο ελκυστήρας θα είναι μεταχειρισμένος (έτος κατασκευής 2001-2003). Ο ελκυστήρας
θα παραδοθεί έτοιµος (µε την άδεια κυκλοφορίας και σε θέση καλής και πλήρους
λειτουργίας), µε πινακίδες και επιγραφές ενώ η διαδικασία ταξινόμησης του οχήµατος
(απαιτούµενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά µηχανήµατος, δελτίο ταξινόµησης
µηχανήµατος εγγυήσεις κ.λ.π) θα υλοποιηθεί από τον προµηθευτή-έµπορο µε δική του
ευθύνη και δαπάνες, από την υπογραφή της σύµβασης στις εγκαταστάσεις της
αναθέτουσας αρχής.
2. Πετρελαιοκινητήρας
Ο πετρελαιοκινητήρας του ελκυστήρα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας,
ισχύος από 85 έως 110 HP,
κυβισμού περίπου 4.5000 L , 4 κύλινδροι,
υπερτροφοδότης, υγρόψυκτος. Όλα τα µέρη του κινητήρα που απαιτούν συντήρηση
ή επιθεώρηση (φίλτρα, µπαταρίες, ιµάντες, στόµια πληρώσεως, σηµεία ελέγχου κλπ)
θα πρέπει να είναι προσβάσιµα µε εύκολο τρόπο.
3. Σύστηµα µετάδοσης κίνησης
Κιβώτιο ταχυτήτων 20χ20 (μηχανική ΡΕΒΕΡΣΑ)
Διαφορικά 4χ4
4. ∆υναµοδότης
Θα βρίσκεται στο πίσω µέρος του ελκυστήρα και θα εµπλέκεται και θα
απεµπλέκεται µε την βοήθεια χειριστηρίου µέσω συµπλέκτη ή άλλου αξιόπιστου
συστήµατος. Το ΡΤΟ θα εργάζεται στις 540 και στις 1.000 στρ/λεπτό.
5. Σύστηµα πεδήσεως
Η επιφάνεια τριβής πεδήσεως θα είναι η µέγιστη δυνατή. Το µηχάνηµα θα
φέρει επίσης µηχανικό σύστηµα πεδήσεως κατά τη στάθµευση (χειρόφρενο).
Εμβαπτιζόμενοι δίσκοι ή ισοδύναμο.
6. Υδραυλικό σύστηµα
Θα φέρει υδραυλικό σύστηµα για την ανάρτηση κατάλληλων παρελκόµενων
µηχανηµάτων.
Θα διαθέτει κατάλληλα χειριστήρια µε τα οποία θα εξασφαλίζεται ο απόλυτος
έλεγχος των παρελκόµενων µηχανηµάτων.
Η ανυψωτική ικανότητα του υδραυλικού συστήµατος θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 5.000 KG.
7. Θάλαµος χειρισµού
Θα φέρει θύρες µε αντιολισθητικά σκαλοπάτια, εξωτερικούς και εσωτερικούς
καθρέπτες .
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8. Ηλεκτρικό σύστηµα
Το µηχάνηµα θα φέρει πλήρη σειρά φωτιστικών σωµάτων σύµφωνα µε τον
Κ.Ο.Κ.
9. Ελαστικά
Θα έχουν αντοχή ανάλογη µε το συνολικό φορτίο των αξόνων και θα βρίσκονται
σε άριστη κατάσταση.
10. Σύστημα Διεύθυνσης
Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδροστατικό.

Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ
1. Εγγύηση λειτουργίας

Με την προσφορά θα δηλωθεί ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
(Υπεύθυνη δήλωση). Επί ποινή αποκλεισμού η εγγύηση αυτή δεν μπορεί να είναι
μικρότερη ένα χρόνο για το πλήρες όχημα, χωρίς περιορισμό ωρών λειτουργίας . Στο
διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται στο κεντρικό ή σε
συνεργαζόμενα συνεργεία εφ’ όσον το μηχάνημα είναι δυνατό να κινηθεί
ασφαλώς, άλλως θα μεταφέρεται με έξοδα της προμηθεύτριας εταιρίας. Η εγγύηση
περιλαμβάνει τόσο τα ανταλλακτικά όσο και τις εργασίες τοποθέτησης αυτών και
αποκατάστασης της οποιασδήποτε βλάβης προκύψει. Σ’ αυτή την περίπτωση η
μετάβαση του συνεργείου διαπίστωσης της αδυναμίας κίνησης κ.λ.π. θα γίνεται
εντός το πολύ 5 ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση.
2. Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ως μέγιστος χρόνος παράδοσης καθορίζεται ένας μήνας. Επιθυμητό είναι ο χρόνος
παράδοσης να είναι το δυνατόν μικρότερος λόγω άμεσης ανάγκης για χρήση.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του μηχανήματος – θα γίνει από την
επιτροπή μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για
παράδοσή τους σε κατάσταση λειτουργίας.
Ο τόπος παράδοσης είναι η έδρα του Δήμου Παγγαίου.
5. Εκπαίδευση προσωπικού – επίδειξη λειτουργίας

Με την προσφορά θα ορίζεται ένα αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των χειριστών
και των συντηρητών του οχήματος, θεωρητικά και πρακτικά με επίδειξη επί του
οχήματος. Το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει μετά την παραλαβή του οχήματος και
είναι δυνατόν να συνεχίζεται και κατά το πρώτο διάστημα της λειτουργίας του.
Ειδικότερα, όσο διαρκεί η εγγύηση, ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει στο
χειρισμό οποιονδήποτε χειριστή, ομαδικά ή μεμονωμένα, στη φάση εκτέλεσης
των σέρβις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΖΩΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
α/α

1

ΤΕΜ

Είδος
Μεταχειρισμένος Γεωργικός
Ελκυστήρας τουλάχιστον
80 -110 ΗΡ,
(cpv: 16700000-2)

1

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
17.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΖΩΗ

ΔΑΠΑΝΗ
17.000,00

17.000,00 €
4.080,00 €
21.080,00 €

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP »

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

με έδρα τ…….………………………...

οδός …………………………………………… αριθμός ……………………….………

ΤΚ.……..………… Τηλ………………..…………… Fax……………………………email:………………….……………………..…

Προς : ΔΗΜΟ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ
Αφού έλαβα γνώση όλων των όρων και των επι μέρους στοιχείων και άρθρων της με αρ.
1073/2016 μελέτης του Δ. Παγγαίου, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής,
υποβάλλω την παρούσα προσφορά.
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από τα
ανωτέρω.
Αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές στις οποίες περιλαμβάνονται και
τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης αδείας και των πινακίδων κυκλοφορίας.

Α/Α

Είδος υλικού

Είδος
Μονάδος

Τεμάχια

ΤΕΜ

1

Τιμή/Τεμάχιο
άνευ ΦΠΑ

Δαπάνη

1
Γεωργικός Ελκυστήρας
τουλάχιστον 80 -110 ΗΡ,
(cpv: 16700000-2)

Σύνολο
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137Α
Τ.Κ. 64100

Ελευθερούπολη,

21/10/16

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

•

Άρθρο 1
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια: « ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP»

•

•

Ο ελκυστήρας θα παραδοθεί έτοιµος (µε την άδεια κυκλοφορίας και σε θέση καλής και
πλήρους λειτουργίας), µε πινακίδες και επιγραφές ενώ η διαδικασία ταξινόμησης του
οχήµατος (απαιτούµενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά µηχανήµατος, δελτίο ταξινόµησης
µηχανήµατος εγγυήσεις κ.λ.π) θα υλοποιηθεί από τον προµηθευτή-έµπορο µε δική του
ευθύνη και δαπάνες, ε ν τ ό ς 3 0 τ ο π ο λ ύ η μ ε ρ ώ ν από την υπογραφή της σύµβασης στις
εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής. Η παράδοση του οχήματος θα λάβει χώρα στην έδρα
του Δήμου Παγγαίου
Η σ υ ν ο λ ι κ ή δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ευρώ μη
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.35/7135.001
Άρθρο 2

Η προμήθεια διέπεται από:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
4057/2012.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.06. 2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και
ιδιαίτερα του άρθρου 118 “Απευθείας Ανάθεση”.
7. Της εγκυκλίου του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Π1/181/01.02.2012 σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η προμήθεια
μεταχειρισμένων ειδών μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ
8.

Την υπ' αριθμ. 159/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Έγκριση διάθεσης
πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού Έτους
2016 Δ. Παγγαίου» με την οποία ψηφίστηκε πίστωση ποσού 25.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.
35/7135.001.
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9. Την με αριθμό 1073/2016 μελέτη με τίτλο προμήθεια «ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP»
10. Το πρωτογενές αίτημα 16REQ005210764 /10-10-2016 που καταχώρησε ο Δήμος Παγγαίου στο

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας
«ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80-110HP»

11. Το εγκεκριμένο αίτημα 16REQ005210847/ 16REQ005210847 που καταχώρησε ο Δήμος
Παγγαίου (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 159/2016) στο ΚΗΜΔΗΣ, για την εκτέλεση της
προαναφερόμενης προμήθειας.
12. Την με αριθμό 26691/2016 Απόφαση του Δημάρχου Παγγαίου, περί έγκρισης της εκτέλεσης
και τεχνικών προδιαγραφών της προαναφερόμενης προμήθειας.
13. Την με αριθμό 282/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Παγγαίου, περί συγκρότησης
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.
14. Την με αριθμό 368/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, περί συγκρότησης
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Προμήθειας Υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
15. Την υπ'αριθμ. 280/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ανακαλείται η
216/2016 απόφαση της σχετικά με την Έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 80110HP» διότι με την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016τεύχος Α΄): Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ) άλλαξε το νομικό πλαίσιο που διέπει μεταξύ άλλων και την εκτέλεση των
προμηθειών, συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ανωτέρω
΄΄1.Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ΄΄.
Άρθρο 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α)Πρόσκληση υποβολής προσφορών
β) Τεχνική περιγραφή
γ) Μελέτη
δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Προϋπολογισμός
στ) τιμολόγιο προσφοράς
Άρθρο 5
Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του προμηθευτή είναι
σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν υπόκειται για
κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την
παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα
πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα του οχήματος.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παγγαίου .
Η παραλαβή του προμηθευόμενου είδους, η διαδικασία παραλαβής αυτού και η συγκρότηση
της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας γίνεται σύμφωνα με όσα
καθορίζονται στις διατάξεις άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
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Άρθρο 6
Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος , ο ανάδοχος της προμήθειας θα κληθεί να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που
παραδόθηκε. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις.
Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι το είδος που θα προμηθεύσει θα
ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και
της προσφοράς και ότι θα είναι άριστης ποιότητας κατασκευής και κατάλληλο από κάθε πλευρά για τη
χρήση για την οποία προορίζονται.
Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να
αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου το όχημα ή τμήμα αυτού (ανταλλακτικό- εξάρτημα κ.λ.π.)
το οποίο παρουσιάζει σοβαρές αποκλείσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.
Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου οχήματος ή τμήματος αυτού και
αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
Άρθρο 7
Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του οχημάτος καθορίζεται τουλάχιστον έ ν α ( 1 )
χρόνο .
Ο χρόνος παράδοσης μετά την υπογραφή της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που ορίζει
μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 8
Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου Παγγαίου ή σε ανωτέρα βία
η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του
Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά
αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.
Άρθρο 9
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον υποβάλλοντας την προσφορά του. Η
παράδοση θα γίνει στην έδρα του Δήμου Παγγαίου. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα
παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Άρθρο 10
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του Δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που
προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση του
προμηθευόμενου είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή
υποχρεώσεων.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΖΩΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
 δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 περί αποκλεισμού οικονομικών
φορέων από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ήτοι,
 Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος εμού, της εταιρείας μου ή μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου αυτής που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
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309 της 25.11.2005, σ. 15),
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.







3691/2008 (Α' 166),
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
 Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσο αφορά την καταβολή φόρων ή την εισφορά κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας ή επικουρικής)
 Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν
τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχω υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου
δραστηριότητες, δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
 Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
 Δεν έχω κριθεί ένοχος για αδίκημα περί ψευδής δήλωσης όπως αναφέρεται στην παρ. 4ζ του άρθρου
73 του Ν. 4412/2016
Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016.
Είμαι εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασης
μου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.
Η προσφορά μου δεν εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του
Ν. 4412/2016
Δεν βρίσκομαι σε άλλη κατάσταση όπως περιγράφεται στα άρθρα 73, 74 και 75 του Ν. 4412/2016 που να
επιφέρει τον αποκλεισμό μου την συμμετοχή στην διαδικασία.
Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που
απορρέουν από τα έγγραφα της σύμβασης.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

