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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ  ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αριθµ. Πρωτ.:  5968 /12 -04-2016

∆      Ι  Α  ΚΗ  Ρ  Υ      Ξ  Η

Ο ∆ήµαρχος Πλατανιά διακηρύσσει ότι προβαίνει, ύστερα από την με αριθμό 103/2016 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, σε δηµόσιο πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την «Προμήθεια κάδων συλλογής
απορριμμάτων»,   ενδεικτικού   προϋπολογισμού 39.962,70€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή.

Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετάσχει στον παρόντα διαγωνισµό, υποβάλλοντας προσφορά για ΟΛΑ
ΤΑ  ΕΙ∆Η  . ∆εν  γίνονται δεκτές προσφορές για ορισµένα µόνο είδη του διαγωνισμού.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  o  :     Ι  σ  χ  ύ      ο  υ      σ  ε  ς         δ  ι  α  τ  ά  ξ  ε  ι      ς

Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας διέπεται από:
1.   Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)

2.   Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-
2014)

3.   Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» πλην των παρ. 1-11 του άρθρου 2 αυτού που καταργήθηκαν µε το άρθρο 37 του
Ν. 4320/2015

4.   Την ισχύουσα νοµοθεσία της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 23 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο), περί
«ΕΚΠΟΤΑ», (ΦΕΚ 185/23.03.1993 τεύχος δεύτερο) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφ. Γ
παρ. 5), καθώς και 53/93 (παρ. 6 & 7), που αφορά στη διαδικασία προµήθειας µε διαπραγµάτευση ή
απ’ ευθείας ανάθεση.

5.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα.

6.   Τις  διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα  στήριξης  και ανάπτυξης της  ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα  Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014), η
ισχύς του Μέρους Β΄ (άρθρο 201 παρ. 1) του οποίου ανεστάλη καταρχάς µε την παρ. 1 του άρθρου
37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/19-3-2015) «Ρυθµίσεις  για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις», η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Νόµου 4354/2015
∆ιαχείριση  των  µη  εξυπηρετούµενων  δανείων,  µισθολογικές  ρυθµίσεις  και  άλλες  επείγουσες
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διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
(ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) και εκ νέου τροποποιήθηκε µε το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄
21/21-02-2016) σύµφωνα µε το οποίο η ισχύς των διατάξεων του  Μέρους Β΄ του Ν. 4281 αρχίζει 
από την 30η Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.

7.   Την σχετική μελέτη 2/2016  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
8.   Την υπ’ αριθµ. 186/2016 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση   διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας των
        παραπάνω ειδών.
9.   Τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Πλατανιά όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση για

την εν λόγω προμήθεια στον Κ.Α. 20-7135.007
10. Την υπ’ αριθµ. Α-308/01.04.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 39.962,70 ευρώ και υπ’
       αριθμό 100/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση της πίστωσης.
11. Την υπ’ αριθµ. 103/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του τρόπου 
      διενέργειας,των όρων της ∆ιακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης για την ανωτέρω
       προµήθεια (ΑΔΑ:69ΣΧΩΞ5-ΔΨΦ)

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     2  ο     :     Π      ρ  ο  ϋ      π  ο  λ  ο  γ  ι      σ  µός     κ  α  ι                   α  ν  τι  κ  ε  ί      µ  ε  νο         π  ρ  ο  μ  ή  θ  ε  ι      α  ς

Ο  συνολικός  προϋπολογισµός της  Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων του  ∆ήµου  
Πλατανιά  ανέρχεται στο  ποσό των  39.962,70€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από  
ψηφισμένη πίστωση του Κ.Α., 20-7135.007του προϋπολογισμού έτους 2016  .

Τα  ζητούµενα  είδη  αναφέρονται  αναλυτικά  στις  τεχνικές  προδιαγραφές   µελέτης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
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Α  Ρ      ΘΡ  Ο     3  ο     :      Χ  ρ  ό  ν  ο  ς     κ  α  ι     Τ  ρ  ό  π  ος     Υ      π  ο  β  ο  λ  ή  ς     Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ      ώ  ν
Ο διαγωνισµός  θα διεξαχθεί, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών

διαγωνισµού, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι , την21η /04/2016 ημέρα Πέμπτη
και  ώρα 1:00  μ.μ.   έως  2:00  μ.μ.  (ώρα λήξης  υποβολής  προσφορών) και οι  δε  προσφορές πρέπει να
πρωτοκολλούνται µέχρι εκείνη την ώρα στο γραφείο Πρωτοκόλλου του  ∆ήµου.   Μετά την παραπάνω
ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες  προσφορές κατατίθενται ή
πρωτοκολλούνται µετά από αυτήν δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως  εκπρόθεσµες. Μετά τη
λήξη της προθεσµίας  παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα  γίνει δηµόσια
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93.

Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο κατά την
παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. Οι Ανώνυµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους
Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι
Οµόρρυθµες  και Ετερόρρυθµες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικώς ή και µε οποιοδήποτε άλλον τρόπο (courier) πρέπει
να φτάσουν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και να πρωτοκολλούνται µέχρι και την προηγουµένη  του
διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα.

Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την λήξη της προθεσµίας
που καθορίζεται από την παρούσα δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµών, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη
διαδικασία.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     4  ο  :  Π      λ  η  ρ  ο  φ  ό  ρ  η  σ  η           ε  ν  δ      ι      α  φ  ε  ρ  ο  µ  έ  ν      ω  ν  
Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται από το
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Πλατανιά, τηλ.2821340029, Fax: 2821340090 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες και στον δικτυακό τόπο www.platanias.gr.
Εφόσον,  από  τους  ενδιαφερόμενους  προμηθευτές,  ζητηθούν  έγκαιρα  τα  σχετικά  με  τον  προκηρυσσόμενο
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη
λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε  περίπτωση  που  ζητηθούν  από  τους  ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινήσεις,
σχετικές  με  τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  αυτές  τίθενται  μέχρι  και  τέσσερις  (04)  ημέρες  πριν  από  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή συγκεκριμένα μέχρι τις  18/04/2016. Οι απαντήσεις της
υπηρεσίας προς τους ενδιαφερόμενους θα γνωστοποιηθούν το αργότερο δύο (2) μέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Πλατανιά.
Κανένας υποψήφιος δεν δύναται σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
του Δήμου Πλατανιά.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     5  ο  :     ∆ι      κ  α  ί      ω  µα         Σ  υ      µµ  ε  τ  ο  χ      ή  ς
Στον ∆ιαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:

1).  Φυσικά Πρόσωπα
2).  Νοµικά Πρόσωπα
3). Συνεταιρισµοί
4).  Ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8  ΕΚΠΟΤΑ)

16PROC004195015 2016-04-12



Α  Ρ      ΘΡ  Ο     6  ο  :     ∆      ε  ί      γµ  ατ  α     -     ∆  ι  κ  α  ι      ο  λ  ο  γ  η  τ  ι      κ  ά     Σ  υ      µµ  ετ  ο  χ      ή  ς     -     Τε  χ      ν  ι      κή     Π      ρ  οσ  φ  ο  ρ  ά     –     Οι      κ  ονοµ  ι      κή         Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ά

Π      ρ  οσκό  µ  ι      ση     ∆      ε  ι      γµ  άτ  ω  ν     Μ  Α  Π     (      ε  π  ί     π  ο  ι      ν  ή     α  π  ο  κ  λ  ε  ι      σ  µ  ο  ύ      )

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε
προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει δύο (2)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού να κατατεθεί στην υπηρεσία μας
ακριβώς όμοιο δείγμα των προσφερομένων κάδων και να συμπεριληφθεί στην προσφορά το αποδεικτικό
παραλαβής αυτού (επί ποινή αποκλεισμού)

 

Στον κυρίως Φάκελο Προσφοράς περιλαµβάνονται  µ  ε       π  ο  ι      ν  ή                   αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:  

Α  )     ∆      ι  κ  α  ι      ο  λ  ο  γ  η  τ  ι      κ  ά      σ  υ      µµ  ε  τ  ο  χ      ή  ς
Β      )     Τ  ε  χ      ν  ι      κή     Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ά
Γ      )     Ο      ι  κονο  µ  ι      κή         Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ά

Α)   ∆  ι      κ  α  ι      ο  λ  ο  γ  η  τ  ι      κ  ά      σ  υ      µ  µ  ε  τ  ο  χ      ή  ς:
• Πιστοποιητικό του   οικείου   Επιµελητηρίου   ή   επαγγελµατικής   οργάνωσης    µε   το   οποίο   θα

πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό, το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από
αρµόδια δηµόσια αρχή,   εκδοθέν το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία  διενέργειας του
διαγωνισµού και το οποίο αν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισµό
του συµµετέχοντος.

• Υπεύθυνη  δήλωση  (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής)   στην οποία θα δηλώνουν όλους τους
οργανισµούς  κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτούς προσωπικό (π.χ. από ΙΚΑ) καθώς και για τις εισφορές των µελών της
διοίκησης αυτών (πχ ΟΑΕΕ) δηλαδή όλων των µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ή όλων των
διαχειριστών ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή.

• Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης  (ασφαλιστικές ενηµερότητες)  τόσο για
τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να
προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι
ώστε να είναι ξεκάθαρο  ότι τα πιστοποιητικά αυτά  είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:

�    αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς κύριας ασφάλισης,
�   αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι

ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,
�    σε  περίπτωση  ατοµικών  επιχειρήσεων,  αφορά  και  όσους  είναι  ασφαλισµένοι  ως  εργοδότες  ή

ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.

• Πιστοποιητικό της αρµόδιας  κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι
ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο
χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
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• Υπεύθυνη δήλωση (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής), στην οποία να αναφέρεται:
α)  Έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  της  τεχνικής  µελέτης, τους  οποίους  και  αποδέχονται 
ανεπιφύλακτα.
β) ∆εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ.
γ) ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
δ) ∆εν τελούν υπό πτώχευση εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση. 

Τ  α     α  ν  τ  ί      σ  τ  ο  ιχ      α         π  ι  σ  τ  ο  π  ο  ι      η  τ  ι      κ  ά     κ  α  θ      ώ  ς     κ  α  ι     απ  όσ  πα  σµα   π  ο  ι      ν  ι      κ  ο  ύ         µ  ητ  ρ      ώ  ου         α  π  ό     τ  ο     ο  π  ο  ί      ο     ν  α     πρ  οκ  ύ      πτε  ι         α  ν έ  χ      ουν
ή          ό  χ  ι          κ  ατα  δι      κ  α  σ  τε  ί          γ  ι      α          α  δ  ί      κ  η  µα            σ  χ      ετ  ι      κό           µε          τη  ν          ά  σκ  η  ση           τ  η  ς          επα  γγ  ελ  µ  ατ  ι      κ  ή  ς          τ  ο  υ  ς 
δ      ρα  σ  τηρ  ι      ό  τητα  ς,     έ  κ  δ      οσ  η  ς         τελε  υ      τα  ί      ου         τρ  ι      µ  ή  νου         θ  α     κ  ατατε  θούν     απ  ό     τ  ον     α      ν  ά  δ      ο  χ      ο         κ  ατ  ά         τη  ν     υ      π  ογ  ραφ  ή  τη  ς   

σ  ύ      µ  βα  σ  η  ς.         Σ  τη  ν         π  ε  ρ  ί  π  τ      ω  σ  η     τ      ω  ν         νοµ  ι      κ      ώ  ν         π  ρ  ο      σ      ώ  π      ω  ν     υ  π  ο  χ      ρ  έ      ω  ση         πρ  οσκόµ  ι      σ  η  ς         π  ο  ι      ν  ι      κού         µ  μητ  ρ  ώου έχουν 
οι διαχειριστές των ΕΠΕ, ΟΕ,ΕΕ και ο Πρόεδρος και Διευθύνον Σύμβουλος για τις ΑΕ. 

• Επίσης ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής -εκτός των παραπάνω- πρέπει να περιέχει,   ε      π  ί

π  οι  ν      ή      απ  ο  κ  λ      ε  ισ      µ  ο  ύ  , και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα  κάθε συµµετέχοντος,  όπως το ΦΕΚ ίδρυσης

και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους  µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), απόσπασµα του

καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για ΟΕ και ΕΕ). Επίσης,

πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία  και έγγραφα  από τα οποία πρέπει  να προκύπτουν  τα µέλη του

∆.Σ. τα υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους την Ε.Ε.

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.

Προκειµένου   να   γίνει   ο   έλεγχος   των   προσκοµιζόµενων   τροποποιήσεων   του

καταστατικού οι εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ.) οφείλουν επιπροσθέτως  επί ποινή

αποκλεισµού  να υποβάλουν και πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού από

αρµόδια   αρχή έκδοσης   εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία   διενέργειας   του

διαγωνισµού,  στο οποίο να εµφανίζεται µέχρι και η τελευταία τροποποίηση.

διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της  ατ  ο  µ  ι      κ  ή  ς         ε  π  ιχ      ε  ί      ρη  σ  η  ς νοµιµοποιητικό έγγραφο κατά την έννοια
του παρόντος άρθρου είναι µόνο η          β  ε      β  α  ί  ω  σ      η            έ  ν      α  ρξης         επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  

• Βεβαίωση   εκπροσώπησης,  αρµοδίως   θεωρηµένη   για  το  γνήσιο  της  υπογραφής,   εφόσον  οι
προµηθευτές   συµµετέχουν   στον   διαγωνισµό   µε   εκπροσώπους   τους.   Οι   Ανώνυµες   Εταιρείες
εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα  εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο, οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και οι Οµόρρυθµες  και Ετερόρρυθµες Εταιρείες
εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο.

Α  λλ  ο  δ      α  π  ο  ί
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά ή ισοδύναµα έγγραφα που εκδίδονται στην χώρα εγκατάστασης τους.

Σ  υ  ν  ε  τ  α  ι      ρ  ι      σ  µ  ο  ί      .
Οι συνεταιρισµοί, επί πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση, πρέπει να 
προσκοµίσουν και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργούν νόµιµα.
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Ε  ν      ώ  σ  ε  ι      ς     πρ  ο  σ      ώ  π      ω  ν         –     κο  ι      νο  πρα  ξ  ί      ε  ς         π  ο  υ     υ      π  ο  β  ά  λλ  ο  υ  ν     κ  ο  ι      ν  ή     π  ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ά
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε διαγωνιζόµενο που συµµετέχει στην Ένωση ή
την κοινοπραξία. Επισηµαίνεται ότι η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας.
2. ∆ήλωση Σύστασης Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η
έκταση και το είδος της συµµετοχής του καθενός εξ’ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας έναντι του ∆ήµου και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. Σε
περίπτωση   µη  υποβολής   των   αναφεροµένων   πιο   πάνω   δικαιολογητικών   συµµετοχής  η   προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη και συνιστά λόγω αποκλεισµού του συµµετέχοντα από τον διαγωνισµό. Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος  είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από κοινού και εις
ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι του Φορέα για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη
Σύµβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωµής και του προσώπου (φυσικού ή νοµικού)
που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές
τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του Φορέα, ως λόγος απαλλαγής
του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση
του Έργου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της
Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε
τους ίδιους όρους.

Επ  ι      σ  ή  µ  α  νσ  η  : Οι  υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται  στη διακήρυξη πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία,
υπογραφής του δηλούντος και να περιέχουν γενικά τα στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία και ν      α     ε      ί  να  ι
θ  ε      ω  ρη  µ  έ      ν  ε      ς     γι      α     το     γ  ν      ή  σ  ι      ο     της     υ      π  ο  γ      ρ  α  φής     απ  ό     α  ρ  µ  ό  δ  ι      α     δ  ι      κα  σ      τ  ι      κ  ή     ή     δ  ι      ο  ι      κ  ητ  ι      κ  ή     α  ρχή     ή     συ      µ  β  ο  λ      α  ι      ο  γ      ρ  ά  φ  ο.
Εφόσον υποβάλλεται από εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπό
της ή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Β  )     Τε  χ      ν  ι      κή     Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ά  :
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού όλα ως ζητούνται στην υπ΄αριθμό
2/2016  Μελέτη  της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και  Ανάπτυξης  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της
παρούσας διακήρυξης .
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Όλα  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  περιλαµβάνονται  εντός  του κυρίως  φακέλου  της 
προσφοράς.

   Γ      )     Η      Ο  ι      κονο  µ  ι      κή         Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ά  :

Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό  σφραγισµένο  φάκελο  επίσης µέσα
στον κυρίως φάκελο (∆ικαιολογητικών και Τεχνικής προσφοράς) µε  την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".   Το   έντυπο   Οικονοµικής   προσφοράς   (Τιµολόγιο   Προσφοράς)   που   καλούνται   να
συµπληρώσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι επισυνάπτεται στην µελέτη και το περιεχόµενό του είναι απόλυτα
δεσµευτικό.

Ο φάκελος   της οικονοµικής  προσφοράς πέραν της ένδειξης ¨ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ¨ µε
κεφαλαία γράµµατα, θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. (βλ. αµέσως κατωτέρω άρθρο  7 στοιχ.
β-στ)

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     7  ο  :     Κυ      ρ  ί      ω  ς         Φά  κ      ελ  ος         Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ  ά  ς
Οι προσφορές υποβάλλονται   µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, στον   οποίο θα αναγράφονται

ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία:
α. H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την  προμήθεια
(∆ΗΜΟΣ  ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ. Ο τίτλος του διαγωνισµού.
ε. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
στ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Προσφορές  που  υποβάλλονται  ανοικτές,  δεν  γίνονται  αποδεκτές.  Μέσα  στον  κυρίως  φάκελο

προσφοράς τοποθετούνται όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  και σε χωριστό  σφραγισµένο
φάκελο (µέσα στον κυρίως φάκελο) τοποθετείται η οικονοµική προσφορά.

Οι προσφορές δεν θα έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις και σε περίπτωση ύπαρξης
οποιασδήποτε διόρθωσης αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει τη διόρθωση, να τη
µονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης  των προσφορών  την καθιστούν ασαφή. Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται
αποδεκτές.

Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της
διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     8  ο     :     Π      ρ  οσ  φερ  όµ  ε  νη     Τ  ι      µ  ή
Η προσφορά δίδεται σε ευρώ  για ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η της οµάδας.
Α.  Η  τιµή των  υλικών θα  περιέχει  όλες  τις  επιβαρύνσεις  µεταφοράς και  παράδοσης  χωρίς  έξτρα 

επιβάρυνση της υπηρεσίας.  Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
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άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παρούσα.

Β.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γ.  Εφόσον  από  την  προσφορά  δεν  προκύπτει  µε  σαφήνεια  η  προσφερόµενη  τιµή  η    προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής   επιτροπής  ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

∆. 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 εντός (3)
ηµερών από την ηµεροµηνία ζήτησής τους.

Ε. Η ισχύς της οικονοµικής προσφοράς θα έχει διάρκεια 120 ηµέρες.
Οι τιµές  µονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αµετάβλητες  σ’ όλη τη διάρκεια της
σύµβασης της προµήθειας αυτής και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο.

Για την προµήθεια αυτή  δεν είναι  δυνατόν να υπολογιστεί αναπροσαρµογή τιµής ή αύξηση των τεµαχίων
πέραν αυτών πού προβλέπονται στο ενδεικτικό τιµολόγιο της µελέτης αυτής.

Το   έντυπο   Οικονοµικής  προσφοράς   που   καλούνται   να   συµπληρώσουν   οι   υποψήφιοι   ανάδοχοι 
επισυνάπτεται στην µελέτη και το περιεχόµενό του είναι απόλυτα δεσµευτικό.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     9  ο     :     Π      αραλαβ  ή         π  ρ  ο  σ  φ  ο  ρ      ώ  ν
1. Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την αρµόδια  για την διεξαγωγή της δηµοπρασίας επιτροπή που
συνεδριάζει δηµόσια, µέχρι την ώρα λήξης αποδοχής και πρωτοκόλλησης των προσφορών, που ορίζεται στην
παρούσα.
2. Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται αναγράφεται ο αύξων αριθµός της προσφοράς, ο οποίος αναγράφεται και
στο πρακτικό.
3. 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.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  0  ο     :      Α  π  ο  σ  φ  ρ  ά  γ  ι      σ  η     τ      ω  ν     Π      ρ  ο  σ  φ  ο  ρ      ώ  ν
1. Οι φάκελοι των προσφορών που έγιναν δεκτές στη δηµοπρασία, αποσφραγίζονται κατά σειρά από την
επιτροπή.
2. Προσφορές που δεν έχουν την υπογραφή του µειοδότη ή δεν είναι σύµφωνες  µε  τους όρους της
διακηρύξεως απορρίπτονται.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  1ο     :     Έ      λε  γ  χ      ος     δ      ι  κ  α  ι      ο  λ  ο  γ  η  τ  ι      κ  ώ  ν
1.Η  παραλαβή  και  η  εξέταση  των  προσφορών  γίνεται  από  την  Επιτροπή  ∆ιαγωνισµού,  σε  δηµόσια
συνεδρίαση και σε δύο στάδια, το πρώτο εκ των οποίων περιλαµβάνει  έλεγχο των δικαιολογητικών
συµµετοχής  και τεχνικών προσφορών και το δεύτερο την αποσφράγιση και έλεγχο των οικονοµικών
προσφορών.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, συνεχίζεται η δηµόσια  συνεδρίαση και αρχίζει από την
επιτροπή, ο έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής κατά σειρά επίδοσής τους, καθώς και ο έλεγχος των
τεχνικών προσφορών ο οποίος µπορεί να εκτείνεται και σε επόµενες συνεδριάσεις αν η επιτροπή,   λόγω
φόρτου εργασίας, δεν δύναται να ολοκληρώσει αυθηµερόν τα καθήκοντα της.
2. Ο φάκελος που περιέχει την « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και βρίσκεται µέσα στον ανοικτό φάκελο,
παραµένει σφραγισµένος και αναγράφεται σε αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός µε αυτόν που αναγράφηκε στον
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ανοικτό φάκελο.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  2  ο     :     Κ      α  τ  α  κ  ύ      ρ  ω  σ      η     απ  ο  τελέ  σµ  ατ  ος         δ      ι      α  γ      ω  ν  ι      σ  µ  ο  ύ
Η αξιολόγηση και σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει των οικονομικών προσφορών που 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . Ανάδοχος   αναδεικνύεται αυτός που θα 
υποβάλλει την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων.
Η ανάδειξη του µειοδότη θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η επικύρωση του αποτελέσµατος

θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή µε την παρέλευση της προθεσµίας  υποβολής ενστάσεων. Η
κατακυρωτική απόφαση υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, για έγκριση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσµατος  να
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  3  ο     Τ  ό  π  ο  ς     παρά  δ      οσ  η  ς         κ  α  ι     τρ  ό  π  ος     π  α  ρ  ά  δ      ο  σ  η  ς
Τόπος παράδοσης ορίζεται οι γενικές αποθήκες του ∆ήµου Πλατανιά 
Η ολοκλήρωση όλων των προµηθειών θα γίνει µέχρι 30 ημέρες από την σύµβαση που θα υπογράψει ο 

υποψήφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  4ο     :     Τρ  ό  π  ο  ς     π  λ  η  ρ      ω  µ  ή  ς
Η αµοιβή  του αναδόχου θα καταβάλλεται  ανάλογα µε τις παραδόσεις   µε την προσκόµιση  του

τιµολογίου, µετά την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής και του χρηματικού εντάλματος πληρωµής.
Τον προµηθευτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, έξοδα δηµοσιεύσεως διακηρύξεως διαγωνισµού

και τυχόν επαναληπτικού, νόµιµες κρατήσεις και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον ανάδοχο τιµή
και καµιά  αµφισβήτηση  δεν είναι δυνατό να προκύψει ή απόφαση του αναδόχου για επιπλέον καταβολή
αποζηµίωσης σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  5ο     :     Ε  ν  σ  τ  ά  σ  ε  ι      ς
Α. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή  της συµµετοχής

προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1).    Κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισµού,  στην  αρµόδια  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισµού
υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την
ηµεροµηνία  υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.

2).  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν,
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας του και για  λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην
αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι
και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος  του αντιστοίχου
σταδίου.   Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο.

Β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους  λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.
Για τις ενστάσεις αποφαίνεται η Οικονοµική Επιτροπή.
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Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  6ο     :     Ε  γ  γ  ύ      η  ση     κ  αλή  ς     ε  κ  τ  έ  λ  ε  σ  η  ς
Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή της συµβάσεως πρέπει να προσκοµίσει την απαιτουµένη εγγύηση

καλής εκτελέσεως από αναγνωρισµένη τράπεζα ή γραµµάτιο  συστάσεως παρακαταθήκης από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα οποία ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συµβατικής
αξίας χωρίς να υπολογίζεται  ο ΦΠΑ  ( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).

Οι εγγυητικές επιστολές  Τραπέζης  θα πρέπει  να συνταχθούν  σύµφωνα  µε το συνηµµένο στην
παρούσα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Παράρτηµα Α΄)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο µετά την λήξη της συµβάσεως.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  7ο     :      Ε  π  ί      λ  υ      ση         δ  ι      α  φ  ο  ρ      ώ  ν
Για την επίλυση  των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν κατά την διενέργεια του παρόντος

διαγωνισµού και κατά την υπογραφή της σύµβασης αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια Χανίων.

Α  Ρ      ΘΡ  Ο     1  8ο     :∆      η  µο  σ  ί      ε  υ      ση     δ      ι      α  γ  ω  ν  ι      σ  µ  ο  ύ
Η περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί σε µια ηµερήσια εφημερίδα, στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,   στον

πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου και θα αποσταλεί σε επιµελητήρια  και λοιπούς φορείς. Τα έξοδα
δηµοσίευσης του διαγωνισµού,  καθώς και σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισµού,  θα βαρύνουν τον
ανάδοχο. Η διακήρυξη   του διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www  .  platania  .      g  r  ),
καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων του ΕΣΗ∆ΗΣ. Οι σχετικές αποδείξεις
πληρωµής προσκομίζονται απαραίτητα κατά την υπογραφή της σύµβασης.

Γεράνι, 12/04/2016

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Ι.ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
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Π  Α      Ρ  Α      Ρ  Τ      Η  Μ      Α         Α      ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………………………………

Ημερομηνία έκδοσης   ……………………………..

Προς: ∆ΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΓΕΡΑΝΙ
ΤΚ 73014 , ΧΑΝΙΑ

Ε  γγ  υ  η  τ  ι  κ  ή     ε  π  ι  σ      τ  ο  λ      ή     κ  α  λ      ή  ς     ε  κ  τ  έ  λ      ε  σ  η  ς     υ  π  ’     α  ρ  ι  θμ  .     ………………  .      .     π  ο  σ  ο  ύ     ……………  …      …  .      ……  .     ε  υ  ρ  ώ      3  .

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  μέχρι του ποσού των

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4
Όπως υποσηµείωση 3.
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για την  καλή  εκτέλεση  της/ων  ομάδας/των  ……...5/ της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κάδων  συλλογής

απορριμμάτων»,   σύμφωνα  με  την   (αριθμό/ημερομηνία)

........................ Διακήρυξη του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε

πέντε (5)  ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η  παρούσα  ισχύει μέχρι και  την
31/12/2016

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον πάγιο

τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α της/ων οµάδας/δων για τα οποία υπογράφεται η 

σχετική σύµβαση.

9 Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ Η Μ Ο Σ  Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
TMHMA ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αρ. Μελέτης 2/2016
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.962,70€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Μ Ε Λ Ε Τ Η
«Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων»

ΚΑ 20-7135.007

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.962,70€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

CPV: 39224340-3 Κάδοι

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική Έκθεση

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

3. Τεχνικές προδιαγραφές

4. Συγγραφή υποχρεώσεων

5. Οικονομική Προσφορά
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ Η Μ Ο Σ  Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
TMHMA ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:  «Προμήθεια  κάδων  συλλογής
απορριμμάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.962,70€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

ΚΑ 20-7135.007              ΧΡΗΣΗ 2016
CPV: 39224340-3 Κάδοι

1 .  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η
«Προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων»

Η  παρούσα  έκθεση  αφορά  την  προμήθεια  πλαστικών  κάδων  συλλογής  απορριμμάτων
χωρητικότητας  1.100lt,  660lt,  360lt  και  120lt,  για  την  κάλυψη  αναγκών  συλλογής  αστικών
απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά. 

Ειδικότερα  αφορά  την  προμήθεια:,  90  τεμαχίων  κάδων  χωρητικότητας  1100  λίτρων,  30
τεμαχίων κάδων χωρητικότητας 660 λίτρων, 60 τεμαχίων κάδων χωρητικότητας 360 λίτρων και 51
τεμαχίων κάδων χωρητικότητας 120 λίτρων.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Πλατανιά. 

Το σύνολο  της  δαπάνης ανέρχεται  σε  39.962,70€ συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ και  θα
βαρύνει τον Κ.Α 20.7135.007 του Προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά έτους 2016.

Ο κωδικός Common Procurement Vocabulary είναι CPV:39224340-3 Κάδοι

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ185Β' & ΦΕΚ550Β’/93) και
το άρθρο 209 του Ν3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  προτείνεται  να  πραγματοποιηθεί  με  πρόχειρο  μειοδοτικό
διαγωνισμό  κατόπιν  δημοσίευσης,  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  το  σύστημα  συμπλήρωσης
εντύπου προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τεμάχια Τιμή τεμαχίου (ευρώ) Σύνολο (ευρώ)

Χωρητικότητας 1100 λίτρων 90 220 19.800,00

Χωρητικότητας 660 λίτρων 30 195 5.850,00

Χωρητικότητας 360 λίτρων 60 80 4.800,00

Χωρητικότητας 120 λίτρων 51 40 2.040,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 32.490,00
ΦΠΑ (23%) 7.472,70

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 39.962,70

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη 
Δνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.1 Οι προσφερόμενοι κάδοι να είναι απολύτως καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής του
τελευταίου δωδεκαμήνου

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ανακυκλώσιμων οικιακών, εμπορικών και
βιομηχανικών απορριμμάτων

1.3 Κατασκευή σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ EN 840:2012 στη νεότερη έκδοση τους
(συμμόρφωση με απαιτήσεις διαστάσεων και σχεδιασμού/τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις επιδόσεων
και μεθόδων δοκιμής και απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής). Να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά η
σχετική πιστοποίηση  από  αναγνωρισμένα  και  διαπιστευμένα,  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  κέντρα
ελέγχου,  συνοδευόμενα  από  τα  αναλυτικά  τέστ  ελέγχου  από  όπου  θα  προκύπτουν  και  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά τους

1.4 Μεγάλη αντοχή σε βανδαλισμούς και αναφλέξεις / πυρπολήσεις

1.5 Δυνατότητα ανακύκλωσης του κάδου στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του

1.6 Να υποβληθούν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/ prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα
κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών

2. ΚΑΔΟΣ

2.1 Χωρητικότητα σε απορρίμματα πρέπει να είναι :

για τους κάδους των 1100LT>=1045 (lt) 

για τους κάδους των 660LT>=627 (lt) 

για τους κάδους των 360LT>=342 (lt) 

για τους κάδους των 120LT>=114 (lt) 

η οποία θα αποδεικνύεται από τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν  τον κάδο 

2.2 Να είναι ανθεκτικής κατασκευής και να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις
ή/και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα.

2.3 Κυρίως Σώμα
2.3.1 Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο,

ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού

2.3.2 Όλοι οι κάδοι να έχουν μορφή που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν
ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη και εύκολη εκκένωσή τους από τα απορρίμματα, με
ολίσθηση, κατά την ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής των

απορριμματοφόρων Οι  κάδοι  των1100LT  ΚΑΙ  660LT  να έχουν κωνική μορφή (σχήμα κόλουρης
πυραμίδας), με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή

2.3.3 Πρόβλεψη ειδικού «νεροχύτη» ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών
της βροχής εντός των κάδων

2.3.4 Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα
διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο με στρογγυλεμένες γωνίες

2.3.5 Οι κάδοι να είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο πάχους
τουλάχιστον

για τους κάδους των 1100LT>= 5,5 mm (σώμα) και 6 mm (πυθμένας)

για τους κάδους των 660LT>= 5,5 mm (σώμα) και 5,5 mm (πυθμένας)

για τους κάδους των 360LT>= 3 mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας)

για τους κάδους των 120LT>= 3 mm (σώμα) και 4 mm (πυθμένας).

Να υποβληθεί βεβαίωση κατασκευαστή για τα πάχη, τον τύπο των υλικών κατασκευής των κάδων
και να δηλωθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες ιδιότητες των υλικών: όριο θραύσης σε εφελκυσμό,
σκληρότητα και αντοχή σε διάβρωση
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2.3.6 Να έχει ισχυρό/ά τοίχωμα/τοιχώματα κατάλληλα  ενισχυμένο/α κατά το μήκος της εμπρόθιας
πλευράς του κάδου

2.3.7 Να εξασφαλίζεται η επίτευξη ισχυρής αντοχής του κάδου σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε
ακραίες καιρικές συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να
αναφερθεί το πώς ο τρόπος κατασκευής του κάδου παρέχει τη  δυνατότητα ελαστικής
παραμόρφωσης

2.3.8 Το σώμα να είναι κατάλληλα ενισχυμένο στις γωνίες για προστασία του κάδου από κρούσεις κατά
τη χρήση του (όπως προστασία από πρόσκρουση με τους μηχανισμούς ανύψωσης και ανατροπής
των απορριμματοφόρων οχημάτων και προστασία από προσκρούσεις με οχήματα)

2.3.9 Κάθετες αντανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40 cm σε κάθε γωνία περιμετρικά του
κάδου (έτσι ώστε να είναι ορατός τη νύχτα)

2.3.10 Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να προβλέπεται οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον
Φ35 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών, κατά το πλύσιμο των κάδων

2.3.11 Η οπή αποχέτευσης να κλείνει με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε
εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα,
αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο

2.3.12 Ικανός αριθμός στιβαρής κατασκευής χειρολαβών για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου 

για τους κάδους των 1100LT>= 4

για τους κάδους των 660LT>= 4

για τους κάδους των 360LT>= 2

για τους κάδους των 120LT>= 2

2.3.13 Βαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων του σώματος με βαφή τύπου RAL σε χρώμα πράσινο

2.3.14 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή
επεξεργαστεί

2.3.15 Στην πρόσοψη να είναι δυνατή η τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας
επαρκούς εμβαδού

2.3.16 Τοποθέτηση πάνω στον κάδο στοιχείων με τον οίκο κατασκευής, ημερομηνία κατασκευής, αύξοντα
αριθμό κατασκευής, νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος, συνολικό φορτίο κάδου εκφρασμένο σε kg,
ωφέλιμο όγκο εκφρασμένο σε lt καθώς και τα στοιχεία του Αγοραστή  (σε συμφωνία με το ΕΝ 840):
Δήμος Πλατανιά 2016

2.3.17 Ευκολία στο πλύσιμο για καλύτερη υγιεινή (να γίνει σχετική αναφορά) συμφωνία με το ΕΝ 840)

2.4 Ανάρτηση κάδου

Για τους κάδους των 1100LT και 660LT απαιτούνται:
2.4.1 Ισχυροί πείροι ανάρτησης στα πλαϊνά του κάδου (2)

2.4.2 Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου >= 400 kg

2.4.3 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης

2.4.4 Να διαθέτει σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας
(DIN 30700) και τύπου βραχιόνων (περιστροφέα).

Για τους κάδους των 360LT και 120LT: 
Να διαθέτουν σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας

2.5 Τροχοί

Για τους κάδους των 1100LT και 660LT:
2.5.1 Τέσσερις αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm και με ικανότητα περιστροφής

360 μοίρες

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας >= 200 kg

2.5.3 Κάθε τροχός να εδράζεται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδραση
να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης

2.5.4 Ύπαρξη ποδόφρενου στους δυο μπροστινούς τροχούς για την εύκολη ακινητοποίηση του κάδου

Για τους κάδους των 360LT και 120LT:
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2.5.1 Αθόρυβοι τροχοί από συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200 mm 

2.5.2 Βαρέως τύπου τροχοί με αντοχή φορτίου ο καθένας >= 100 kg

2.5.3 Ο άξονας έδρασης των τροχών να είναι ανοξείδωτος

2.6 Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων 
για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων)

2.7 Να υπάρχουν ευανάγνωστα πάνω στους τροχούς στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου τους

3. ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

3.1 Εύχρηστο και ελαφρύ πλαστικό καπάκι, με μονό τοίχωμα, κατάλληλου πάχους που του προσδίδει
ανθεκτικότητα (να γίνει σχετική αναφορά)

3.2 Ελαφρά κύρτωση (τοξοειδής νευρώσεις), ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής, καθώς και για μεγαλύτερη
αντοχή

3.3 Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πρωτογενές πολυαιθυλένιο (HDPE)

3.4 Χειρολαβή για εύκολο άνοιγμα

3.5 Να αναφερθεί το πώς επιτυγχάνεται η ισχυρή αντοχή σε υγρά και οξέα απορριμμάτων, σε ακραίες καιρικές
συνθήκες (παγετό, βροχή κ.λπ.) και σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και το πώς ο τρόπος κατασκευής του
παρέχει τη δυνατότητα ελαστικής παραμόρφωσης

3.6 Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η
μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό

3.7 Να ανοίγει πλήρως το καπάκι, ώστε να διευκολύνεται η εκκένωσή του κάδου στο απορριμματοφόρο όχημα. Το
άνοιγμα και κλείσιμο του καπακιού να είναι εύκολο και απλό, δίχως να απαιτείται άσκηση μεγάλης σωματικής
δύναμης

3.8 Να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μεντεσέδων σύνδεσης του σκέπαστρου/ καπακιού με το κυρίως σώμα του
κάδου

3.9 Το χρώμα του καπακιού πρέπει να είναι τύπου RAL σε χρώμα πράσινο

3.10 Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός πρέπει να έχει επιτευχθεί στην α΄ ύλη, προτού αυτή
επεξεργαστεί

3.11 Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και
για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής ή τρωκτικά ή έντομα

3.12 Θα πρέπει στο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωστα τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου του και το έτος
κατασκευής

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

4.1 Να δοθούν τα παρακάτω πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού στην
Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής

4.1.1 O κατασκευαστής των κάδων πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και αν ο
ίδιος δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επί μέρους
τμημάτων να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού

4.1.2 Να αναφερθεί το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που τηρεί και εφαρμόζει ο κύριος κατασκευαστής του
κάδου (ενδεικτικά, μη πιστοποιημένο Σύστημα ή ανεπτυγμένη σχετική διαδικασία εντός του ISO 9001,  ISO
14001, ISO 18001 κτλ.). Να δοθεί αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης ή σχετικό τεκμηριωτικό υλικό σε
περίπτωση μη πιστοποιημένου Συστήματος

4.1.3 Πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14

5. ΒΑΡΗ

5.1 Βάρος κενού πλήρως συγκροτημένου κάδου <= 70 (kg)

για τους κάδους των 1100LT<= 70 (kg)

για τους κάδους των 660LT<= 45 (kg)

για τους κάδους των 360LT<= 25 (kg)

για τους κάδους των 120LT<= 15 (kg)
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5.2 Ωφέλιμο φορτίο κάδου >= 440 (kg)

για τους κάδους των 1100LT>= 440 (kg)

για τους κάδους των 660LT>= 250 (kg)

για τους κάδους των 360LT>= 135 (kg)

για τους κάδους των 120LT>= 48 (kg)

6. ΔΕΙΓΜΑ

6.1 Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία
κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει δύο
(2) ημέρες πριν την καταλυκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού να κατατεθεί στην υπηρεσία
μας  ακριβώς  όμοιο  δείγμα των προσφερομένων κάδων  και  να  συμπεριληφθεί  στην  προσφορά  το
αποδεικτικό παραλαβής αυτού (επί ποινή αποκλεισμού)

7. ΕΓΓΥΗΣΗ

7.1 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης
των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων)

7.1.1 Εγγύηση καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα
σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της
υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης
σε κακό χειρισμό) > =  2 έτη

7.1.2 Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν
είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον
Προμηθευτή

7.1.3 Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές
ή τον Προμηθευτή) και  διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την  προμήθεια
ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση από τον Προμηθευτή) >= 10 έτη

7.1.4 Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση από
τον Προμηθευτή) <= 10 ημέρες

7.1.5 Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης και η έντεχνη αποκατάστασή βλαβών να
γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την εγγραφή ειδοποίηση περί βλάβης

7.1.6 Η διαδικασία τεχνικής υποστήριξης να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού και στην
τεχνική προσφορά να επισυναφθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό

7.2 Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ο τιμοκατάλογος θα ανανεώνεται σε περίπτωση έκδοσης νέου

7.3 Να δοθεί έγγραφη δέσμευση έκπτωσης στον παραπάνω τιμοκατάλογο >= 25%

8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

8.1 Χρόνος παράδοσης κάδων (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη) να είναι <= 30 ημέρες

8.2 Η τελική παράδοση των κάδων να γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Πλατανιά με τα έξοδα να
βαρύνουν τον Προμηθευτή

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη 

Δνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης

ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

 

ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ Η Μ Ο Σ  Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α
Γεράνι, Χανιά
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
            και Προμηθειών
πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη
τηλ. 2821340029
fax 2821340090
email: koukounaki@platanias.gr

ΤΙΤΛΟΣ:  «Προμήθεια  κάδων  συλλογής
απορριμμάτων»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.962,70€ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

ΚΑ 20-7135.007              ΧΡΗΣΗ 2016
CPV: 39224340-3 Κάδοι

4.   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια κάδων συλλογής απορριμμάτων του Δήμου Πλατανιά
ΧΡΗΣΗ:  2016
Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι
Προϋπολογισμός: 39.962,70€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Άρθρο 2ο 

Η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας διέπεται από:
1.   Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006), όπως αυτή προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.
3731/08 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)

2.   Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 143/28-06-
2014)

3.   Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα & ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων» πλην των παρ. 1-11 του άρθρου 2 αυτού που καταργήθηκαν µε το άρθρο 37 του
Ν. 4320/2015

4.   Την ισχύουσα νοµοθεσία της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. (άρθρο 23 παρ. 2, τελευταίο εδάφιο), περί
«ΕΚΠΟΤΑ», (ΦΕΚ 185/23.03.1993 τεύχος δεύτερο) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφ. Γ
παρ. 5), καθώς και 53/93 (παρ. 6 & 7), που αφορά στη διαδικασία προµήθειας µε διαπραγµάτευση ή
απ’ ευθείας ανάθεση.

5.   Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήµερα.

6.   Τις  διατάξεις του Ν. 4281/08-08-2014 «Μέτρα  στήριξης  και ανάπτυξης της  ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα  Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/08-08-2014), η
ισχύς του Μέρους Β΄ (άρθρο 201 παρ. 1) του οποίου ανεστάλη καταρχάς µε την παρ. 1 του άρθρου
37 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/19-3-2015) «Ρυθµίσεις  για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις», η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 1 του Νόµου 4354/2015
∆ιαχείριση  των  µη  εξυπηρετούµενων  δανείων,  µισθολογικές  ρυθµίσεις  και  άλλες  επείγουσες
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διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
(ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) και εκ νέου τροποποιήθηκε µε το άρθρο 93 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄
21/21-02-2016) σύµφωνα µε το οποίο η ισχύς των διατάξεων του  Μέρους Β΄ του Ν. 4281 αρχίζει
από την 30η Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.

7.   Την σχετική μελέτη 2/2016  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
8.   Την υπ’ αριθµ. 186/2016 Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση   διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας 
        των  παραπάνω ειδών.
9.   Τον προϋπολογισμό έτους 2016 του Δήμου Πλατανιά όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση για

την εν λόγω προμήθεια στον Κ.Α. 20-7135.007
10. Την υπ’ αριθµ. Α-308/01.04.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 39.962,70 ευρώ και υπ’
       αριθμό 100/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση της πίστωσης.
11. Την υπ’ αριθµ. 103/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του τρόπου 
      διενέργειας,των όρων της ∆ιακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης για την 
       ανωτέρω προµήθεια (ΑΔΑ:69ΣΧΩΞ5-ΔΨΦ)

Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό
κατόπιν  δημοσίευσης  με  σφραγισμένες  προσφορές  με  το  σύστημα  συμπλήρωσης  εντύπου
προσφοράς και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς

Άρθρο 5ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η  κατακύρωση  των  προσφερόμενων  ειδών  θα  γίνει  σε  προμηθευτή  (ή  προμηθευτές)  που  θα
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα
από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Άρθρο 6ο
Παράδοση παραλαβή Πληρωμή
Η  παραλαβή  των  ειδών  ενεργείται  από  την  αρμόδια  επιτροπή  παρουσία  του  αναδόχου.  Τα
προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές προδιαγραφές της μελέτης.

Άρθρο 7ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη του τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και προμηθειών

Δήμου Πλατανιά

ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Δήμου Πλατανιά

ΜΠΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της σχετικής Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής

απορριμμάτων» και  της  υπ΄αριθ.  2/2016 Μελέτης  του Δήμου  Πλατανιά   υποβάλλω την  παρούσα

προσφορά  και  δηλώνω  ότι  αποδέχομαι  όλους  τους  όρους  της  Μελέτης  και  της  Διακήρυξης  και

αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις παρακάτω τιμές, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες

οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον

τρόπο που προβλέπεται από τη Μελέτη και τη Διακήρυξη.

Ο  νόμιμος εκπρόσωπος:....................................................................................................................

Έδρα:..................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................,

Τηλέφωνα επικοινωνίας .....................................................................................................................,

ΑΦΜ (....................................) και .............ΔΟΥ ........................................, 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Τεμάχια Τιμή Μονάδας (ευρώ) Σύνολο (ευρώ)

Χωρητικότητας 1100 λίτρων 90

Χωρητικότητας 660 λίτρων 30

Χωρητικότητας 360 λίτρων 60

Χωρητικότητας 120 λίτρων 51

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΦΠΑ (23%)

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

…………………………, ……./………/2016

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα & υπογραφή)
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