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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/2016: «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του Ν.4281/2014 (όπως ισχύει): «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
3. του αρ. 265 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(όπως ισχύει)
Β. Την από 01-12-2016 Μελέτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Λαμιέων
Γ. Την

υπ’ αρ. 72/2016 απόφαση του Δ.Σ. για ορισμό επιτροπής διεξαγωγής

διαγωνισμών.
Δ. Την 79/2016 Απόφαση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ. Λαμιέων,
με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής,

για την

παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΟΥ

Δ.

ΛΑΜΙΕΩΝ»,

διάρκειας

τρεισήμισι

(3,5)

μηνών

και
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προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (57.950,00
€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα ένα χιλιάδων οκτακόσιων
πενήντα οκτώ ευρώ (71.858,00 €), σύμφωνα με την από 01-11-2016 Μελέτη της
αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η ως άνω αναφερόμενη Μελέτη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
διακήρυξης.
Η δαπάνη για τις εργασίες αυτές θα καλυφθούν από ιδίους πόρους.
Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού
Ο

διαγωνισμός

θα

διενεργηθεί

στην

έδρα

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

Δ.Λαμιέων , στη διεύθυνση Λεωνίδου 11 στη Λαμία, ΤΚ 35100 Τηλ: 2231022322,
Fax: 2231037625, την Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ., ενώπιον
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

2. Τεύχη Δημοπράτησης
Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της εργασίας
κατά σειρά ισχύος είναι:
α) η παρούσα διακήρυξη
β) ο προϋπολογισμός
γ) η μελέτη

3. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αντίστοιχη εμπειρία
στην εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στην από 01-11-2016
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Μελέτη. 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.
2. Μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3)
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα

της

τρομοκρατικά

συμμετοχής
εγκλήματα

σε
ή

εγκληματική
εγκλήματα

οργάνωση,
συνδεόμενα

δωροδοκία, απάτη,
με

τρομοκρατικές

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική
εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού

Κώδικα,

σχετικό

με

την

άσκηση

της

επαγγελματικής

τους

δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας. Όταν συμμετέχουν εταιρείες, υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος
ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές και πιο
συγκεκριμένα α) οι διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

και β) ο Διευθύνοντας

Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.). Η νόμιμη εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
γ. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 93 περ.δδ του ν.4412/2016,
εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για
διαγωνιζόμενους με μορφή ΟΕ και ΕΕ). Έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για φυσικά πρόσωπα).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό
αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο
να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των ιδίων ως και των εργαζομένων τους (σε
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κύρια και επικουρική) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού

συμβιβασμού

δραστηριότητες

ή

ότι

δεν

ή

δεν

έχει

βρίσκεται

αναστείλει
σε

τις

οποιαδήποτε

επιχειρηματικές
ανάλογη

του

κατάσταση

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ζ. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι
τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή
του σε διαγωνισμούς των ΟΤΑ και του δημοσίου ή δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από
σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου.
η. Όσα επιπλέον δικαιολογητικά ζητούνται στην από 01-12-2016 συνημμένη
Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1. Οι διαγωνιζόμενοι παραδίδουν την

προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο

στον οποίο αναγράφεται:
α) η λέξη «Προσφορά»
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
γ) ο τίτλος του διαγωνισμού
δ)

η

καταληκτική

ημερομηνία

(ημερομηνία

λήξης

προθεσμίας

υποβολής

προσφορών)
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
2. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής,
καθώς και κάθε έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική
γλώσσα ή θα συνοδεύονται από νόμιμη ελληνική μετάφραση.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
3. Μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα:
•

ξεχωριστό

σφραγισμένο

φάκελο

με

την

ένδειξη

Συμμετοχής» όπου θα περιέχονται όλα τα ζητούμενα

«Δικαιολογητικά
κατά τα οριζόμενα

στην παράγραφο Α.3.2 του παρόντος και την από 01-12-2016 Μελέτη
•

ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο
οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
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4. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
5. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές των κοινοπραξιών πρέπει να είναι
υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και αν πρόκειται για εταιρείες
από τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
6. Σε όλες τις δημοπρασίες οι ενδιαφερόμενοι παρίστανται μόνον αυτοπροσώπως.
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.
2. Τιμή προσφοράς
1)

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή
ή δεν δίδεται για το σύνολο των εργασιών που προβλέπεται στην από 01-12-2016
μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με
απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για
την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
4) Οι τιμές σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην από 01-12-2016 Μελέτη της
αρμόδιας Υπηρεσίας και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θα δίδονται ως εξής:
•

Τιμή με κρατήσεις και με Φ.Π.Α.
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Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Η τιμή με κρατήσεις

•

και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
5) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
3. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα
ενενήντα 90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που
προβλέπεται στη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Υποβολή προσφορών
1.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη

διεύθυνση:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΟΥ 11 ΛΑΜΙΑ
Τ.Κ: 35100
2. Οι προσφορές που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα γίνονται δεκτές μέχρι και
την 19η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ, στα γραφεία της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, στη διεύθυνση Λεωνίδου 11, στη Λαμία, ΤΚ 35100,
Τηλ: 22310 22322, Fax: 2231047625
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε
τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για
την

αποσφράγιση.

Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο
αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και
μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται
χωρίς

διακοπή

λόγω

του

πλήθους

των

προσελθόντων

ενδιαφερομένων

οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο
του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας
και

μετά

την

κήρυξη

της

λήξης

δεν

γίνεται

δεκτή

άλλη

προσφορά

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται
ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από
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το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που
αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
5. Διευκρινήσεις
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Η παραπάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις
πλημμέλειες

ή

πρόδηλα

τυπικά

σφάλματα

που

επιδέχονται

διόρθωση

ή

συμπλήρωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102, παρ. 2 και 4 του Ν.
4412/2016.
6. Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Ύψος εγγύησης
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 συμβατικού ποσού χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται και συντάσσονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται

στο

άρθρο 72 του Ν.4412/16, παρ. 3 & 4 αντίστοιχα.
2. Συμπληρωματική εγγύηση
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ. (άρθρο 72
παρ.1β του Ν.4412/16)
3. Κατάπτωση
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
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Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του
ποσού της εγγυήσεως. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/16)
4. Χρόνος ισχύος
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον για
τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη της σύμβασης.

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Παραλαβή προσφορών
α. 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.
β. 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.
γ. 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.
2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών
Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή
από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των
προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων
τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής , μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Το αρμόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται σφραγίζονται και φυλάσσονται από το
παραπάνω όργανο.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
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προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την κρίση της επιτροπής σε συγκεκριμένη
ημερομηνία και ώρα ή στην ίδια συνεδρίαση, και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση
τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως άνω
στάδιο α' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
Η

αποσφράγιση

του

φακέλου

των

δικαιολογητικών

συμμετοχής

και

των

οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση κατά την
κρίση της επιτροπής(αρ.117 παρ.4 ν.4412/2016).
3. Αξιολόγηση προσφορών
1. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της από 01/12/2016 Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας,
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική τους αξιοπιστία,
η οικονομική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες.
2. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την μελέτη,
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.
3. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια προσφερόμενη
τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
4. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες
6.

Οι

προσφορές

δεν

πρέπει

να

έχουν

ξέσματα,

σβησίματα,

προσθήκες,

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη.
7. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του μειοδότη ή δεν είναι σύμφωνες
με τους όρους της διακηρύξεως απορρίπτονται.
4. Ανακήρυξη αναδόχου
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τη μελέτη. Σε
περίπτωση που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την ίδια τιμή γίνεται
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κλήρωση μεταξύ αυτών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 90 παρ.1 του
ν.4412/2016. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν θα
γίνονται αποδεκτές.
5. Ενστάσεις
1)

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του φορέα, η προθεσμία άσκησής της

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης,
η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται
με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό

όργανο.

2) Για τις ενστάσεις αποφαίνεται το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Λαμιέων με βάση τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
1. Κατακύρωση
Το πρακτικό του διαγωνισμού, το σύνολο των προσφορών, οι τυχόν ενστάσεις που
θα υποβληθούν και οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής πάνω στις ενστάσεις καθώς
και η αιτιολογημένη έκθεση της επιτροπής με το αποτέλεσμα του διαγωνισμού,
υποβάλλονται στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων η οποία
αποφαίνεται για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
2. Σύμβαση
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, προσκομίζοντας και την εγγυητική καλής εκτέλεσης, εντός είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην
ειδική

πρόκληση,

προσφέροντα

κηρύσσεται

που υπέβαλε

έκπτωτος,

και

η

την αμέσως επόμενη

κατακύρωση

γίνεται

πλέον συμφέρουσα

στον
από

οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει
για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
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Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα
μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της προσφοράς του αναδόχου
υπέρ του οποίου κατακυρώθηκε η εργασία, της διακήρυξης και της σχετικής
μελέτης, στοιχεία τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η διάρκεια της
σύμβασης που θα υπογραφεί για την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των
υποστηρικτικών & λοιπών δράσεων του Δ. Λαμιέων, θα είναι για τρεισήμισι (3,5)
μήνες.
3. Τόπος και Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας
Οι υπηρεσίες θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην από 01-12-2016
Μελέτη.
4. Κρατήσεις
Στην συμβατική αξία, εκτός του ΦΠΑ, θα διενεργηθούν οι ανάλογες νόμιμες
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Τρόπος Πληρωμής
Η συμβατική αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πληρώνεται τμηματικά στον
ανάδοχο με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος, που θα συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά όπως αυτά
ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Η πληρωμή θα γίνεται
εντός τριάντα ημερών από την έκδοση του σχετικού παραστατικού. Η προσκόμιση
των τιμολογίων θα πρέπει να γίνεται με διαβιβαστικό. Επί του καθαρού συμβατικού
ποσού θα συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις.
6. Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν µε απόφαση του ΔΣ. ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής που προβλέπεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Μελέτη και στο
άρ.203 του Ν.4412/2016.
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την

6η Δεκεμβρίου

2016 έως και 19η Δεκεμβρίου 2016, από τις 7:30 πμ έως και τις 2:30 μμ, στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων, στη διεύθυνση
Λεωνίδου αριθ,11 στη Λαμία, ΤΚ 32200, Τηλ: 2231022322 , Fax:2231037625
ΣΤ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
α) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τις
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές

συμβάσεις

ή

διεθνείς

διατάξεις

περιβαλλοντικού

,
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κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.
β) Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται
από το ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων και τα αρμόδια
Διοικητικά Δικαστήρια Λαμίας, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
γ) Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του
αντικειμένου της συμβάσεως, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’
όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται,
κατά την κρίση του συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
δ) Εάν κριθεί αναγκαίο, το ΔΣ δύναται να αποφασίσει την προσφυγή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται από
τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
ε) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
Ζ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ. Λαμίας ΑΕ www.lamia.gr,

ενώ

περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο. Η
δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.
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