ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 57.950,00€
Φ.Π.Α. 24% : 13.908,00€
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :71.858,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.950,00€

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Τεχνική Έκθεση συντάσσεται προκειμένου η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου
Λαμιέων να αναδείξει ανάδοχο για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εύρυθμη
λειτουργία της επιχείρησης και συγκεκριμένα:
1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
Οι δραστηριότητες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων έχουν ως εξής:
Σκοπός της επιχείρησης σύμφωνα με το καταστατικό της
(Φ.Ε.Κ. 1190/09-06-2011):
Α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη
Β. Η λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής
Γ. Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
•

Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας και Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής
Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής, Αιμοδοσίας, Εργαστηρίων και Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης

•

Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτομα άπορα, τρίτης
ηλικίας που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

•

Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και λειτουργία ειδικών τμημάτων παραγωγής
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών από και προς άτομα με ειδικές ανάγκες.

•

Η υλοποίηση προγραμμάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

•

Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

•

Η οργάνωση και λειτουργία παιχνιδότοπων

•

Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

•

Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Νέας Γενιάς

•

Η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων μαθημάτων Κυκλοφοριακής Αγωγής

•

Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμμετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε
έκτακτα περιστατικά (πλημμύρες – φωτιές – σεισμοί κ.λ.π.)

•

Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης

Σελίδα 2 από 23

•

Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς Δημόσιους,
Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς , Ιδιωτικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και φορείς κοινής
ωφέλειας

Δ. Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών , Πολιτιστικών, Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων
Ε. Ανάπτυξη του Αθλητισμού
ΣΤ. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος
Ανάπτυξη
Ζ. Τοπική Δημοσιότητα
ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002
Σκοπός : Παροχή φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες ) που
χρήζουν κατ΄οίκον βοήθεια αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ κ.λ.π.)
4 ΔΟΜΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
2. K.H.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ETOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2005
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
Σκοπός : Στο πλαίσιο της δράσης : « ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ»

παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν

απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» στο πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
Στόχος : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης
Ειδικός στόχος : Αναβάθμιση και διεύρυνση δομών, δικτύων και δράσεων κοινωνικής πρόνοιας
και αλληλεγγύης, με έμφαση στη φροντίδα και την υγεία
3. K.Δ.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ETOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2000
Σκοπός

:

Παροχή

φροντίδας

και

φιλοξενίας

παιδιών

με

στόχο

την

αύξηση

της

απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία καθώς και την
ουσιαστική διευκόλυνση προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς ρόλους μεταξύ
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στο πλαίσιο της δράσης : «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» στο Πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2014-2020

απασχολεί

116

παιδιά

ηλικίας

6-12

ετών

με

δραστηριότητες

δημιουργικής

απασχόλησης όπως ζωγραφική, κατασκευές, θέατρο σκιών, παιδική λογοτεχνία.
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4 ΔΟΜΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
4. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
Περιλαμβάνει

λειτουργία

τμημάτων

ζωγραφικής,

κατασκευών

commix,

θεάτρου

Σκιών/κατασκευής παραδοσιακών φιγούρων , αγιογραφίας κοσμήματος , Ιστορία της τέχνης
κ.λ.π.
5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ EUROPE DIRECT
Παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης για την υλοποίηση της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Europe Direct – Δήμου Λαμιέων – Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Λαμιέων
6.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

«ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ»
7. 7. Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής υπηρεσιών σε άτομα, άπορα ,
τρίτης ηλικίας τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδα όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω
(ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ

–

Κ.Η.Φ.Η.)

και

η

υλοποίηση

παρεμφερών

δράσεων

όπως

η

συνταγογράφηση φαρμάκων για τους χρονίως πάσχοντες ηλικιωμένους – ωφελούμενους των
δομών και η προμήθεια φαρμάκων για την πιθανή επαναλειτουργία του κοινωνικού φαρμακείου
– Δημοτικού Ιατρείου, με στόχο την κοινωνική αλληλεγγύη.
Επομένως για όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες υπάρχει η ανάγκη για υποστηρικτικές
υπηρεσίες όλων των ενεργειών.
Η ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς
α) υπάρχει έλλειψη τακτικού προσωπικού τόσο στον Δήμο Λαμιέων όσο και στην Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων .
β) υπάρχει η γενική απαγόρευση για πρόσληψη τακτικού προσωπικού .
γ) δεν εγκρίνεται έκτακτο προσωπικό από το Υπουργείο γιατί το προσωπικό αυτό καλύπτει
πάγιες ανάγκες.
δ) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων έχει αναλάβει την ευθύνη για
τη λειτουργία των ως άνω δράσεων και

ως εκ τούτου

υποχρεούται να προβεί

αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να λειτουργήσει τις ως άνω

άμεσα

στις

δομές σύμφωνα με τα όσα

ορίζονται στη κείμενη νομοθεσία.
ε) Με τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο ν.π.ι.δ. , δεν διασφαλίζεται η
αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεων των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του
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, λαμβανομένου υπόψη ότι παρότι ζητήθηκε προσωπικό από τον Δήμο Λαμίας , εντούτοις δεν
υπήρξε αντίστοιχη δυνατότητα απόσπασης προσωπικού προς την Κοινωφελή επιχείρηση.
Οι δράσεις που πρέπει να καλυφθούν αφορούν στην:
Λειτουργία της Kοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων και πιο συγκεκριμένα:
•

Για την λειτουργία του Καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών:
Ένας (1) υπεύθυνος του τομέα Πολιτισμού , Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πλήρους

απασχόλησης .
•

Για την λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων επί της
οδού Λεωνίδου αριθ.11 :

- Ένας (1) υπάλληλος γραφείου, στο τμήμα υλοποίησης προγραμμάτων Ε.Ε., Πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης , πλήρους απασχόλησης ,

με

εμπειρία

στην υλοποίηση

αναπτυξιακών

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΟΤΑ .
- Ένας (1)

υπάλληλος στο Τμήμα

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημιακής

εκπαίδευσης , πλήρους απασχόλησης με εμπειρία στην εκπόνηση μελετών – πληροφορικής .
- Ένας (1)

υπάλληλος στο Τμήμα

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης , πλήρους απασχόλησης ειδικός σε θέματα οργάνωσης και Διοίκησης .
- Ένας (1) υπάλληλος γραφείου, στο τμήμα υλοποίησης προγραμμάτων Ε.Ε., δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης , πλήρους απασχόλησης ,

με

εμπειρία

στην υλοποίηση

αναπτυξιακών

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΟΤΑ .
- Ένας (1) υπάλληλος στο Τμήμα

οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών υποχρεωτικής

εκπαίδευσης , πλήρους απασχόλησης ως βοηθητικό προσωπικό .
- Δυο (2) υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων μερικής απασχόλησης , Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης .
- Δυο (2) υπάλληλοι οικονομικοί –διοικητικοί

μερικής απασχόλησης , Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης .
•

Για την λειτουργία των Εικαστικών Εργαστηρίων της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης :

- Ένας (1) υπάλληλος ως υπεύθυνος τμήματος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης , μερικής
απασχόλησης για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων .
- Ένας (1) υπάλληλος Τεχνολογικής

εκπαίδευσης , μερικής απασχόλησης

με ευθύνη την

λειτουργία των τμημάτων των εικαστικών εργαστηρίων .
Κατόπιν τούτων , για λόγους που επιτάσσει η προστασία των συμφερόντων της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης και του Δήμου Λαμιέων
υλοποιούνται οι δράσεις της κοινωφελούς επιχείρησης

και προκειμένου να συνεχίσουν να
που έχουν αντίκτυπο στον πολιτισμό και
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στην κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει και υλοποιεί ο Δήμος Λαμιέων ,

κρίνεται επιτακτική η

κάλυψη των ως άνω θέσεων για τη λειτουργία των παραπάνω δομών , η οποία ζητείται να γίνει
μέσω συνοπτικού διαγωνισμού , βάσει του ν.4412/2016 και μέχρι του ποσού των 57.950,00
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24 %, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για διάστημα
τρεισήμισι (3,5) μηνών.
Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ανάδοχος θα μπορεί να δώσει προσφορά μόνο για το
σύνολο των παραπάνω δράσεων, αρκεί να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για την άσκηση
των συγκεκριμένων εργασιών.
Το προσωπικό που θα απασχολήσει, θα αποτελείται, σύμφωνα και με τα όσα αναγράφονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Λαμιέων, ο
οποίος συντάχθηκε βάσει του ν.3463/2006 και εγκρίθηκε

με

απόφαση του Δ.Σ της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Λαμιέων .
Με την προσφορά του ο κάθε υποψήφιος θα δώσει, επί ποινή αποκλεισμού, πλήρη και
αναλυτικά στοιχεία της εταιρείας του και των δώδεκα
ασφαλιστικά τους ταμεία, τα απαραίτητα

(12) απασχολούμενων, όσον αφορά τα

πτυχία και δικαιολογητικά

καθώς και κάθε άλλο

έγγραφο που θα ζητηθεί , επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και όποιο
άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο όπως αναλύεται παραπάνω ανά ειδικότητα και θέση. Επίσης
επισυνάπτεται κάθε άλλη βεβαίωση του αναδόχου για απόδειξη και αποδοχή της ζητούμενης
πρόσθετης παρεχόμενης υπηρεσίας όπως αναλύθηκαν παραπάνω. Οι πιστοποιημένες γνώσεις
χειρισμού Η/Υ θα αφορούν τουλάχιστον τα προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου (Word),
Υπολογιστικών Φύλλων (Excel) και Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet).
Κάθε υποψήφιος ανάδοχος που πληροί τους όρους συμμετοχής του στο διαγωνισμό θα
πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το σύνολο των δράσεων, συμπεριλαμβανομένου
των ασφαλιστικών εισφορών των δώδεκα

(12) απασχολουμένων στο έργο, καθώς και

οποιουδήποτε

προκύψει

άλλου

εξόδου

δύναται

να

και

αφορά

τους

συγκεκριμένους

απασχολούμενους άλλα και των εξόδων των υπολοίπων υπηρεσιών που καλείται να παρέχει
σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω.
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαδικασία του διαγωνισμού, υποχρεούται να ασφαλίσει
πλήρως τους δώδεκα (12) απασχολούμενους στο έργο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην
ελληνική νομοθεσία για τη φύση της κάθε εργασίας και οφείλει να τους ανταμείβει - τουλάχιστον
– με βάση το ισχύον σήμερα Ενιαίο Μισθολόγιο για το απασχολούμενο προσωπικό του κλάδου,
της ειδικότητάς και θέσης ευθύνης τους καθώς και των άλλων επιδομάτων, όπως αυτά
περιγράφονται στο ν.4354/2015, σύμφωνα πάντα και με όσα άλλα αναφέρονται στην ελληνική
νομοθεσία. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Λαμιέων διατηρεί τη δυνατότητα ελέγχου για τα
προγραφόμενα και δύναται ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας που
θα υπογραφεί, σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα παραπάνω.
Ο βασικός μικτός μισθός συν τα επιδόματα όπου αυτά προβλέπονται, διαμορφώνουν τον
ελάχιστο συνολικό μικτό μισθό για κάθε απασχολούμενο σύμφωνα με όσα ζητούνται στην
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μελέτη. Σημειώνεται ότι στον συνολικό μικτό μισθό που προκύπτει συμπεριλαμβάνονται οι
ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε κάθε απασχολούμενο καθώς και ο αναλογούν
φόρος του.
Επίσης, για όσα δεν προσδιορίζονται στην παρούσα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας, του νόμου του Ενιαίου Μισθολογίου και των σχετικών διατάξεων που
αφορούν τους απασχολουμένους στα ΝΠΙΔ.
Η περιγραφή της εργασίας κάθε ενός από τους απασχολούμενους, αναλύεται διεξοδικά
στον Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις
διαπιστώσεις των προϊστάμενων και τις ανάγκες που δύναται να προκύψουν, ο ανάδοχος
συμφωνεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι που περιγράφονται παραπάνω θα μπορούν με εντολή του,
κατόπιν σχετικού αιτήματος του Κοινωφελούς Επιχείρησης, να μετατίθενται και να καλύπτουν
τυχόν ελλείψεις σε άλλες δράσεις της

Κοινωφελούς Επιχείρησης. Επίσης η επιλογή για την

τοποθέτηση του απασχολούμενου προσωπικού στις θέσεις ευθύνης που περιγράφηκαν αναλυτικά
παραπάνω, θα γίνεται με εντολή του ανάδοχου, μετά από εισήγηση προς αυτόν του Δ.Σ. της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Λαμιέων. Επίσης ο ανάδοχος οφείλει, μετά από εισήγηση προς
αυτόν του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Λαμιέων, να προχωράει άμεσα στην
αντικατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού λόγω τεκμηριωμένης αδυναμίας ανταπόκρισης
τους στην παρεχόμενη υπηρεσία-εργασία σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο κανονισμό
λειτουργίας (ΕΚΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του αναδόχου ορίζεται ο
Δήμος Λαμιέων στην οποία έχει αρμοδιότητα και δραστηριοποιείται η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δ.Λαμιέων.
Ο προϋπολογισμός των

57.950,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, αφορά κάθε δαπάνη για την

υπηρεσία τρεισήμισι (3,5) μηνών:
-

πενθήμερη (Δευτέρα έως Παρασκευή) και 4ωρη πρωινή για τους απασχολούμενους με
μερική απασχόληση και

-

πενθήμερη (Δευτέρα έως Παρασκευή) και 8ωρη πρωινή για το σύνολο των υπολοίπων
απασχολουμένων με πλήρη απασχόληση .

-

Επίσης ο ως άνω προϋπολογισμός περιλαμβάνει την δαπάνη για εργασία τις Κυριακές , τα
Σάββατα και τις αργίες σε σχέση με τους εργαζόμενους στο Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής
Ενημέρωσης Θερμοπυλών, ή σε οποιαδήποτε άλλη δομή .

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης των ημερομηνιών έναρξης της παρεχόμενης
υπηρεσίας λόγω καθυστερήσεων στην διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για οποιαδήποτε
αιτία, θα προβλέπεται αντίστοιχη μετατόπιση των ημερομηνιών λήξης της παρεχόμενης
υπηρεσίας στους συμβατικούς όρους, χωρίς να υπάρχει αλλαγή χρονικής διάρκειας για κάθε
παρεχόμενη υπηρεσία και χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου.
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Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά από συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),
σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Η πίστωση για το συγκεκριμένο ποσό θα βαρύνει τον κωδικό 6118.1 του προϋπολογισμού
εξόδων της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δ.Λαμιέων για αναλογία Δεκεμβρίου έτους 2016 εκ
ποσού 8.000 € και το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2017
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

ΛΑΜΙΕΩΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.950,00€

Κόστη απασχολουμένων για χρονική διάρκεια 3,5 μηνών (με αναλογίες δώρων και επιδομάτων) με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο:
51.486,00 ευρώ
ΜΕΣΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙ
ΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ
Αριθμός
απασχολούμενου

Ειδικότητα

προσωπικού

ΚΟΣΤΟΣ (με

Σύνολο /

ΕΠΙΠ.

εργοδοτικές

μήνα

ΣΠΟΥΔΩΝ

εισφορές και

απασχολ

αναγωγή σε 14

ούμενων

Μήνες
παρεχόμενης

ΣΥΝΟΛΟ

υπηρεσίας

μισθούς ανά έτος
Δώρα και
επιδόματα αδείας)
Α

Β

Γ=Α*Β

Δ

Ε=Γ*Δ

ΠΕ

2.054,17

2.054,17

3,5

7.189,58

ΠΕ

1.715,83

3.431,67

3,5

12.010,83

YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ
1

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (με υπερωρίες και
απασχόληση Σαββατοκύριακα)

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΥΕ

1.335,21

1.335,21

3,5

4.673,23

ΔΕ

1.715,83

1.715,83

3,5

6.005,42

ΔΕ

1.425,83

1.425,83

3,5

4.990,42

ΔΕ

752,79

1.505,58

3,5

5.269,54

ΔΕ

784,21

1.568,42

3,5

5.489,46

ΠΕ

857,92

857,92

3,5

3.002,71

ΤΕ

815,63

815,63

3,5

2.854,69

ΣΥΝΟΛΟ

51.485,88

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (με
1

υπερωρίες και απασχόληση
Σαββατοκύριακα)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

1

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ε.Ε.

2
2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
(ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4ωρο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
(ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4ωρο)
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4ωρο)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4ωρο)

12

ΣΥΝΟΛΟ

11.468,2
9
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2. Εργολαβικό αντάλλαγμα για χρονική διάρκεια 3,5 μηνών (8%) : 4.119,00
3. Πρόσθετα κόστη (τεχνικός ασφαλείας, έξοδα δημοσιεύσεων, κράτηση υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και
αναλογούν φόρος) για χρονική διάρκεια 3,5 μηνών : 2.330,00 ευρώ
Σύνολο : 57.935,00 ευρώ
Προτεινόμενος προϋπολογισμός διαγωνισμού : 57.950,00 ευρώ
4. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, ως εξής:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ &
ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2016

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

προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (57.950,00
€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού εβδομήντα ένα χιλιάδων οκτακόσιων
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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
Μελέτη. Τα συμπράττοντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οφείλουν κατά την
κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογραφική πράξη,
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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
κύρια και επικουρική) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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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.

4. Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
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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

,

Σελίδα 22 από 23

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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