ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 24/6/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ.17740

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAMHΛΟΤΕΡΗ TIMH
για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο :
«Προμήθεια οργάνων, για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών»
Προϋπολογισμού 119.486,40 € (με ΦΠΑ 24%)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
3) του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114A/2006)
4) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
5)
Το Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)
(Συμπληρωματικά & αναλογικά εφαρμοζόμενου σε θέματα που δεν ρυθμίζονται ή δεν ρυθμίζονται επαρκώς από
τις ανωτέρω διατάξεις) και ειδικότερα του άρθρου 21
6)
Του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
7) Του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
8) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο -Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες
διατάξεις».
9) Την Υπουργική Απόφαση 28492/11.05.2009 "Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών
προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα
όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931Β718 -5- 2009), ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αρίθμ.
27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).
10) Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α), «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
11)
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) άρθρο 1, περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων.
Του Ν.4155/2013
(120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις».
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12)

Της Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).

13)

Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
15)

Την Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρ/κών Δημοσίων

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
16) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ.194/τ.Α)
17) Του Ν.3886/2010/Α’173 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της
Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L395) και την
οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν με την
οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007
(L335).
18) Ν.4111/2013/Α’18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν4093/2012, κύρωση ΠΝΠ».
19) N.4152/2013/A’107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».
20) Την υπ΄ αριθμ. 32/16 μελέτη ¨Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών ¨ της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Δόμησης (τμήμα μελετών κατασκευών)
21) Την υπ. αρ. 26/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Σ5ΒΩΡΥ-725) και την υπ. αρ. 29/2016
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 61ΘΤΩΡΥ-ΧΡΘ) με τις οποίες ορίστηκαν οι Επιτροπές
διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών και παραλαβής προμηθειών
22) Την υπ. αρ. 104/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι πιστώσεις σε
βάρος των ΚΑ30.6662.0002 προϋπολογισμού έτους 2016 για το Δήμο Ηλιούπολης, ΑΑΣΥΜ: 417/2016 με
ΑΔΑ 76ΝΛΩΡΥ-ΝΚΝ
23) Την υπ’ αρ. 176/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, με την οποία έγινε έγκριση
κίνησης διαδικασιών διενέργειας και ανάληψης νομικής δέσμευσης έτους 2016, δέσμευση εγγραφής
πιστώσεων, οικονομικού έτους 2016 και παροχή εξουσιοδότησης στην Οικονομική Επιτροπή για την
«Προμήθεια οργάνων, για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών» για την κάλυψη των αναγκών
του Δήμου, ΑΔΑ7842ΩΡΥ-ΙΣ4
24) Την υπ. αρ. 140/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης
της προμήθειας, εγκρίθηκε η 32/2016 μελέτη του Δήμου και καθορίστηκαν οι όροι του Διαγωνισμού ΑΔΑ
6ΛΞ0ΩΡΥ-ΨΡΦ
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ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή
για την «Προμήθεια οργάνων, για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών», σύμφωνα με τα πρότυπα
ασφαλείας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 119.486,40 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.qr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο
ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07, στην Υπουργική Απόφαση 11389/1993
Η ανωτέρω προμήθεια έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 Κ.Α 30.6662.0002, ποσού 119.486,40€ για
την Προμήθεια οργάνων, για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών χαρών του Δήμου Ηλιούπολης.
Το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) της παρούσας προμήθειας παρουσιάζεται στον κάτωθι
πίνακα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

37535210-2

15.270

ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Χ. (ΣΥΝΘΕΤΑ
ΟΡΓΑΝΑ)
ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

37535250-4

4.960

37535200-9

41.800

37535240-1

2.100

35261000-1

6.900

ΣΧΟΙΝΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ

37535292-0

2.100

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

50870000-4
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

23.230

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΘΡΟ 1 : Αναθέτουσα Αρχή- Αντικείμενο Διαγωνισμού

96.360,00
23.126,40
119.486,40 €

ο

1.1.
Αναθέτουσα αρχή του Διαγωνισμού είναι o Δήμος Ηλιούπολης.
1.2.
Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια οργάνων και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού παιδικής χαράς
και δαπέδων ασφαλείας, για την βελτίωση - αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου, σύμφωνα με τα
πρότυπα ασφαλείας και την κείμενη νομοθεσία.
1.3.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα όλων
των ειδών και όχι για επί μέρους είδη.
1.4.
Η μη τήρηση των παραπάνω επιφέρει ποινή αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Προθεσμία Παραλαβής Τευχών- Παροχή Διευκρινήσεων
2.1.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα
που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες
διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
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ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
2.2.
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή
υπογραφή .
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι 10/7/2016 και ώρα 15:00μ.μ και αυτές
(πληροφορίες - διευκρινίσεις) θα παρέχονται από μέρους της αναθέτουσας αρχής μέχρι την 15/7/2016 και ώρα
7:30 π.μ., σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρ. 3 του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, είτε που το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συμπληρωματικές πληροφορίες ή
διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη μέχρι και την έκτη (6η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση
όρου Διακήρυξης ή άλλη επικοινωνία.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Ορισμοί
3.1.
Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής όρους:
Η «Αναθέτουσα Αρχή»: ο Δήμος Ηλιούπολης.
Ο «Ενδιαφερόμενος» : Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος στη διαδικασία.
Ο «Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει προσφορά.
Η «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών»: Η Επιτροπή που συνεστήθη δυνάμει
της υπ’ αριθμό 26/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7Σ5ΒΩΡΥ-725)
Ο «Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση προμηθειών της παρούσας,
μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
Τα «Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με την συνημμένη 32/2016 μελέτη και τη συγγραφή
υποχρεώσεων που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων
διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.
Η «Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, και η
οποία περιλαμβάνει δυο
υποφακέλους
και συγκεκριμένα α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς και β) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Η «Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ή σε περίπτωση αλλοδαπού
υποψηφίου κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσής του.
Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα
προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου
εξουσιοδοτικού εγγράφου). Σε περίπτωση ξενόγλωσσου εγγράφου θα προσκομίζεται η επίσημη και επικυρωμένη
μετάφραση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014, Άρθρο 1β).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού
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Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1/7/2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

15/7/2016 και ώρα

21/7/2016 και ώρα

8:00 πμ.

15:00 μμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του
Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποβολή Προσφορών- Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών
5.1. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική
διαδικασία εγγραφής.
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα
TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό
ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το
Τμήμα προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών
• Οι οικονομικοί φορείς -χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.
αποστέλλοντας :
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις
δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ.
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού
φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο,
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προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία.
Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη
του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

5.2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)ένας (υπο)φάκελος με
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη
«Οικονομική Προσφορά».
5.3.

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής/Τεχνικής προσφοράς»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μαζί με την προσφορά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, σε μορφή αρχείου .pdf, τα
νομιμοποιητικά στοιχεία και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος, τα οποία προσδιορίζονται στα άρθρα 7 ,8 και 9 της παρούσας διακήρυξης.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού
πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία
αυτά αφορούν, ιδίως, τα οικονομικά ή εμπορικά απόρρητα των προσφορών (π.χ. λίστες πωλήσεων και
πελατολόγια αν ζητούνται από την διακήρυξη, κλπ.).
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του υποψηφίου στη διαγωνιστική διαδικασία, που
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, προσκομίζονται εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με
διαβιβαστικό προς την επιτροπή διαγωνισμού και θα αναφέρονται συνοπτικά με τον τίτλο τους, σε συνημμένο
κατάλογο.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά
και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές
ή άλλους φορείς, δηλώσεις κατασκευαστών, κλπ.
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Τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) προσκομίζονται εντός της προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των λοιπών δικαιολογητικών είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού
για τα νέα όργανα .
Ο συμμετέχων υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη και θα αφορά την γνησιότητα των
αναφερόμενων χαρακτηριστικών, στα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus).
5.4. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
υποψηφίου. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά», έτσι όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (από το πεδίο «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ»),
σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
5.5.
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες
από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.6.
Οι υποψήφιοι εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως τις διοικητικές προσφυγές που προβλέπονται στο
άρθρο 13 για τις διοικητικές προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχουν απορριφθεί οι σχετικές
τους ενστάσεις, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας και δεν
δύνανται με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους
ανωτέρω όρους.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις
προμηθευτών που το ειδικό επάγγελμά τους είναι συναφές με το αντικείμενο της διακήρυξης.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα καθοριζόμενα στις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
6.1.
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες
κατηγορίες.
6.2.
Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του
Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την
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επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η
αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα
κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας ανά περίπτωση.
(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν
υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
ανάλογες συνθήκες.
(ε) Υποψήφιοι ή προσφέροντες εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά
τα παρακάτω αδικήματα:
(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
(ii) Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997
και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής
7.1.
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα
εξής δικαιολογητικά:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσης από την
υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των 1927,20 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 120
ημερολογιακές ημέρες από τη επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη , η οποία είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού).
1.
2.

Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο, που θα έχει εκδοθεί
το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Επί ποινή
αποκλεισμού θα πρέπει να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους και να είναι συναφές με το
αντικείμενο του διαγωνισμού.

3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας . Εάν από το
υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο
ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του
υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
-φυσικά πρόσωπα
-ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε.
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-Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
-Πρόεδρος του Δ.Σ. σε περίπτωση Συνεταιρισμού
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
4.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

5. 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 κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για το
απασχολούμενο προσωπικό

6. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το
είδος των εργασιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
• Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου η των Ο.Τ.Α.
• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών με αυτή διατάξεων και των τεχνικών
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
• Δήλωση ότι αναλαμβάνουν να παραδίδουν και να τοποθετούν κατά περίπτωση και όπως προβλέπεται ανά
παιδική χαρά, όλα τα νέα όργανα, τα ανταλλακτικά και να συντηρούν τα υπάρχοντα όργανα που
περιγράφονται στην γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, καθώς και στην Τεχνική Έκθεση της με
αρ. 32/2016 μελέτης του Δήμου.
 Δήλωση περί του ότι δεν λειτουργούν υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
 Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
 Δήλωση για όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην
καταβολή εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης)

β) Οι αλλοδαποί:
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των 1927,20 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 120
ημερολογιακές ημέρες από τη επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη , η οποία είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού).
1.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα
του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. Επί ποινή αποκλεισμού θα
πρέπει να αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους και να είναι συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
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εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (7.1.α.4) της
περίπτωσης (α).
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου για το οποίο δίνονται
διευκρινήσεις κατωτέρω ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου
7.1.α.5. (ασφαλιστικές ενημερότητες):
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές
προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν μαζί με πιστοποιητικά
ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη, συνοδευόμενη από υπεύθυνη
δήλωση για τους ασφαλιστικούς φορείς οπού υπάγεται κάθε απασχολούμενος, επί ποινή αποκλεισμού.
Διευκρινίζεται, εδώ, ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), στους ομόρρυθμος εταίρους και διαχειριστές για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε
& Ε.Ε), στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση
νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) θα πρέπει να προσκομίσουν πρακτικό διοικητικού συμβουλίου στο οποίο θα
αναφέρεται ότι εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα ορίζεται ο
εκπρόσωπος της εταιρείας βεβαιωμένου του γνήσιου των υπογραφών από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
Τέλος τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν καταστατικά συνοδευόμενα από βεβαίωση μεταβολών και
ισχύος. Με ποινή αποκλεισμού λοιπόν απαιτείται :
α) ισχύον καταστατικό,
β) σειρά Φ. Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και
γ) Φ. Ε. Κ. περί εκπροσώπησης της εταιρείας (εάν πρόκειται για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Νομιμοποιητικά έγγραφα
εκπροσώπησης όπως καταστατικό εταιρείας κατατίθενται και από τις Ο.Ε και Ε.Ε.
Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, με
πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την διενέργεια του
διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση
ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί
δ) Οι συνεταιρισμοί:
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των 1927,20 €. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 120
ημερολογιακές ημέρες από τη επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη , η οποία είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού).
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1.

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω
περιπτώσεις (7.1.α.3) και (7.1.α.4) της περίπτωσης (α).
ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά (7.1., 1έως 9 της περίπτωσης α), για κάθε προμηθευτή που
συμμετέχει στην ένωση.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Οι Α.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν Πρακτικό Δ.Σ., στο οποίο θα αναφέρεται ότι εγκρίνεται η συμμετοχή της
εταιρείας στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και θα ορίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας, βεβαιουμένου του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής
αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

7.2.1. Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη Aπό τον συμμετέχοντα για τη χώρα καταγωγής του
τελικού προϊόντος που προσφέρει και περί της επιχειρηματικής μονάδας στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόμενο προϊόν καθώς και το τόπο εγκατάστασης της
α) Εφόσον οι ίδιοι κατασκευάζουν το τελικό προϊόν, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσουν
το προσφερόμενο είδος, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
β) Όταν δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά
τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόμενο προϊόν, ότι έχει αποδεχθεί την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την δήλωση.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Τεχνική Προσφορά

8.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα
εξής τεχνικά στοιχεία σε ότι αφορά την τεχνική τους προσφορά:
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8.1.1. Λεπτομερή Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος (Τεχνικά φυλλάδια – prospectus).
Σε κάθε ένα έντυπο (τεχνικό φυλλάδιο) είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να
αναγράφεται ο αύξων αριθμός του σύμφωνα με την Μελέτη 32/2016 και να διευκρινίζεται ο τύπος που
προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα
του προσφερομένου είδους.
Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων μεταξύ τους με αυτή της οικονομικής προσφοράς,
αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
Υπεύθυνη δήλωση, με σαφής αναφορά του συμμετέχοντα, στην γνησιότητα των χαρακτηριστικών που
παρουσιάζονται στα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus).
8.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ψηφιακά υπογεγραμμένη για ύπαρξη και παροχή
ανταλλακτικών για όλα τα προσφερόμενα είδη, για μία πενταετία.
Στην δήλωση αυτή ο προμηθευτής θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή
της προμήθειας, την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που
δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείρισή των.
8.2 Πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού στην τεχνική προσφορά:

1. Πιστοποιητικό εκδοθέν στο όνομά του κατασκευαστή, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, με το
οποίο να αποδεικνύεται η συμμόρφωσή με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΝ
1176:2008, σχετικά με την ασφάλεια του εξοπλισμού παιδικών χαρών και παιδότοπων ή άλλο ισοδύναμο
για τα όργανα παιδικής χαράς και EN 1177:2008 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης.
Όλα τα νέα ξύλινα όργανα των Παιδικών Χαρών που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη,
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά
πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής Παιδικών Χαρών Εξωτερικού Χώρου ΕΛΟΤ EN 1176 για τα
παιχνίδια ή ισοδύναμα και EN 1177:2008 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης, που να
πιστοποιούνται από Ελληνικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή ισοδύναμο φορέα του
εξωτερικού, αρμοδίως διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού χώρου.
Κάθε όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση.
Οι πιστοποιήσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.
Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα
ελληνικά.

2. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 επί
ποινή αποκλεισμού ή άλλο ισοδύναμο των κατασκευαστών των προσφερόμενων εξοπλισμών παιδικής
χαράς, αστικού εξοπλισμού.

3. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001
επί ποινή αποκλεισμού του υπευθύνου που θα αναλάβει, την προμήθεια των νέων οργάνων για
λογαριασμό του συμμετέχοντα
4. Πιστοποιητικό Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης είτε κατά το πρότυπο PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification): Chain of Custody Standard PEFC ST 2002:2010 είτε κατά το
αντίστοιχο πρότυπο FSC Chain of Custody ή ισοδύναμο τους, της κατασκευάστριας εταιρείας των
οργάνων παιδικής χαράς και αφορά την διαχείριση πιστοποιημένης ξυλείας (κατά FSC) κατά την
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διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και μεταποίησης για το τελικό προσφερόμενο προϊόν (όργανα
παιδικών χαρών).
Δεν επαρκεί ενδεχόμενη πιστοποίηση κατά PEFC που θα αφορά μόνο την πρώτη ύλη, ήτοι την
εισαγόμενη ή εγχώρια ξυλεία.
Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν υποκαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση.
8.3 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ψηφιακά υπογεγραμμένη, με την οποία να δηλώνει πως αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των υλικών θα παραδώσει στο δήμο τα βιβλία συντηρήσεων και
εγχειρίδιο περιοδικής συντήρησης για τα όλα νέα όργανα παιδικής χαράς που θα προμηθεύσει καθώς και
για αυτά τα οποία θα συντηρήσει (παλαιά υπάρχοντα όργανα στις παιδικές χαρές του Δήμου Ηλιούπολης)
και θα παραδώσει ανακαινισμένα προς χρήση.
8.4 Εγγυήσεις της κατασκευάστριας εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της για τα προς
προμήθεια είδη, για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη παρουσιαστεί στο προμηθευόμενο είδος.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος εγγύησης δε μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών και η παροχή
ανταλλακτικών θα ισχύει για πέντε χρόνια
Στην εγγύηση δεν θα περιλαμβάνονται βλάβες και φθορές που προέρχονται αποδεδειγμένα από βανδαλισμούς και
δολιοφθορές.
Όλα τα νέα όργανα των Παιδικών Χαρών πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και να
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού και κατασκευής Παιδικών Χαρών Εξωτερικού
Χώρου ΕΛΟΤ EN 1176 ή ισοδύναμα, που να πιστοποιούνται από Ελληνικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή
ισοδύναμο φορέα του εξωτερικού, αρμοδίως διαπιστευμένο να πιστοποιεί Όργανα Παιδικών Χαρών Εξωτερικού
χώρου.
Κάθε νέο όργανο που προσφέρει ο κατασκευαστής, θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Πιστοποίηση.
Οι πιστοποιήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν και θα συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά,
επί ποινή αποκλεισμού.
Σε περίπτωση που δεν είναι στα Ελληνικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα
ελληνικά.
8.5 Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, ψηφιακά υπογεγραμμένη με την οποία να δηλώνει πως μετά την
ολοκλήρωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων, καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις τυχούσες
παρατηρήσεις του φορέα ελέγχου (TUV HELLAS- αρμόδιος φορέας αξιολόγησης του Δήμου Ηλιούπολης), κατά
την διάρκεια της τελικής πιστοποίησης θα μεριμνήσει για την αποκατάστασή τους με ευθύνη του, χωρίς καμία
επιπλέον επιβάρυνση, πέραν των αναφερομένων στον προϋπολογισμό.
Καθ’ αυτό τον τρόπο θα είναι δυνατό να προβεί ο Δήμος στις διαδικασίες για την έκδοση άδειας
λειτουργίας.
Για τον λόγο αυτό θα πρέπει και η τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας
ΕΝ1176:2008, και EN 1177:2008 και ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό
9.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό
επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που καθορίζει η διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα
αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται στον
ανάδοχο με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός
τεσσάρων (4) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 και άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και το τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να
αναφέρει και τα ακόλουθα:
- Την ημερομηνία έκδοσης.
- Τον εκδότη.
- Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται.
- Τον αριθμό της εγγύησης.
- Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
- Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
- Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού.
- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως.
- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
- Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
- Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.
- Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
- Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
9.2 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.
9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που
θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των 1927,20€.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες από τη επόμενη ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού (τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη , η
οποία είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού).
Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.4 Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.
9.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε (5%) τοις εκατό επί της συνολικής
συμβατικής αξίας των ειδών που προσφέρει, χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. ( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014).
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται στην
παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, κατά δύο (2) μήνες.
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Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να
αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής (βλ. παρ. 9.1 παραπάνω) με τις εξής διαφορές :
• Δεν θα αναφέρουν την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
• Θα αναφέρουν τον τίτλο της προμήθειας που τους ανατέθηκε.
• Θα αναφέρουν τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται.
• Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης, πλέον δύο (2) μηνών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου της
ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών για κάθε προμηθευτή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους κατόπιν αιτήσεως & αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή γίνεται μετά
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.
Οι παραπάνω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού
9.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 10
Τρόπος υποβολής και σύνταξης προσφορών
10.1 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η.
ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 1ης
παραγράφου του 11ου άρθρου της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013.
10.2 Τα περιεχόμενα του ανωτέρω ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής :
α) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και
β) Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Όπου ως (υπο)φάκελος νοείται η σχετική κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ηλεκτρονικής
διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού.
10.3 Στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνονται, επί
ποινή απορρίψεως, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και συγκεκριμένα :
α) Τα στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με το 7ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά
συμμετοχής).
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως αυτά ζητούνται στο 8ο άρθρο της παρούσας διακήρυξης (φάκελος
τεχνικής προσφοράς).
Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε
μέλος της.
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10.4 Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά
στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
10.5 Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές, οικονομική προσφορά (ποσοστό έκπτωσης) δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που υπάρχουν στην με αριθμ. 32 /2016 μελέτη.
10.6 Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf, με π οινή
αποκλεισμού.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά του υποφακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά
που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και δεν έχουν
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (άρα δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) τότε
οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από
την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς τους (σε σφραγισμένο υποφάκελο με εξωτερικές ενδείξεις επιμέρους
έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηλιούπολης, πλην των
Φ.Ε.Κ
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται, για παράδειγμα, η εγγυητική συμμετοχής, πιστοποιητικά ή
βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς κ. τ. λ.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιον τον προσφέροντα φέρουν πάντα ψηφιακή υπογραφή.
Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
10.7 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, πρέπει να φέρουν ημερομηνία ταυτόσημη με αυτή της
ψηφιακής υπογραφής τους η οποία να είναι εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ. Ε. Π.).
10.8 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.9 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και να περιέχει τα απαιτούμενα από τη
διακήρυξη οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση.
Συγκεκριμένα :
α) Γίνονται δεκτές οι προσφορές οι οποίες δεν είναι υπερβατικές από τον προϋπολογισμό της
μελέτης .
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β) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά.
γ) Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για
παράδοση των ειδών στο δήμο, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται
χωριστά.
Θα συμπληρώνονται και θα υποβάλλονται σε μορφή .pdf, και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς που
επισυνάπτονται στη μελέτη.
10.10 Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, στον
(υπο)φάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.
Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.
Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
10.11 Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής
δικαιολογητικών του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10.12 Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς
η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη
εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς
στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
10.13 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούμενων από την
παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν.
4250/2014.
Υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα,
και για την αποδοχή τους ή μη, εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του 1ου άρθρου του Ν. 4250/2014.
Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 6η
παράγραφο του 22ου άρθρου του Ν.1599/1986, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη
ποινική διάταξη.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.
10.14 Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
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10.15 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 6ο άρθρο
της Υ. Α. Π1/2390/16-10-2013.
10.16 Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις
οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) δεν αποσφραγίζονται και
επιστρέφονται στους αποστολείς τους.
10.17 Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, τα οποία
υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα
κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς.
10.18 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον
τρόπο που υποδεικνύεται από αυτήν.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
10.19 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,
ενδεχόμενη γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του
προσφέροντος, ιδίως αν τα στοιχεία αυτά αφορούν στα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές
των προσφορών, ο προσφέρων σημαίνει με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.
Από το σύστημα παρέχεται η σχετική επιλογή για την επισήμανση της εμπιστευτικότητας κατά την ηλεκτρονική
επισύναψη των αρχείων στους υπο(φακέλους) της προσφοράς.
Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές.
ΑΡΘΡΟ 11Ο : Αποσφράγιση προσφορών
11.1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 27/7/2016 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων
πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
11.2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των
οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα
οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
11.3. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι υποψήφιοι των
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.
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ΑΡΘΡΟ 12ο : Αξιολόγηση προσφορών
12.1. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
•
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, με μέλη
της, πιστοποιημένους χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των
κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
•
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
•
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
•
Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες - οικονομικούς φορείς για παροχή
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών (αν απαιτείται από τη διακήρυξη) και οι χρήστες οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
Μετά την εκδίκαση των τυχών ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρμόδια επιτροπή, ή την άπρακτη
παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την επιτροπή
Αξιολόγησης μη αποδεκτές, επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
12.2. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
α) η συμφωνία της προσφοράς προς τις τεχνικές προδιαγραφές και του όρους της διακήρυξης,
β)ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.
12.3. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της
προμήθειας , εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
12.4. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια συνολικά τιμή και είναι σύμφωνες με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους τις διακήρυξης.
12.5. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
12.6. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από
τις τεχνικές προδιαγραφές και του όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής
προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
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13.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία,
μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την 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 μέρα.
Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5)
εργάσιμες μέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
Σε περίπτωση που με την παραπάνω τροποποιείται όρος της διακήρυξης, η Ο.Ε. μεταθέτει με απόφασή της την
ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού ισόχρονα με την αρχική, μετά την δημοσίευση της σχετικής
τροποποιημένης διακήρυξης στις ίδιες εφημερίδες που δημοσιεύτηκε η αρχική διακήρυξη.
13.2. 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 τους λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή, καθώς και η ένσταση επί της οικονομικής προσφοράς, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και μετά την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών από την επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφαίνεται τελικά.
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επί των ενστάσεων καθώς και η απόφαση που αφορά στην
κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους όπως ισχύει
κάθε φορά. Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση
Αναθέτουσας Αρχής.
13.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
13.4. Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει
ψηφιακή υπογραφή.
Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού- Σύμβαση
14.1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
14.2. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί
προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 - 152 του Ν.3463/06.
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14.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να
ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια,
δ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας.
14.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και να προσφύγει
στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση για
την υπογραφή της Σύμβαση.
14.5. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
14.6. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
14.7. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 και 35 της Υ.Α. 11389/1993.
14.8. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση.
14.9. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
δ. Την τιμή.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών.
στ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
ζ. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
η . Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
14.10. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
14.11. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την
οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
14.12. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη.
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β. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 15ο : Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των ειδών πρέπει να γίνει σε χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 16ο : Παραλαβή - Εγκατάσταση των ειδών

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην μελέτη.
Η μεταφορά και η τοποθέτηση τους θα γίνεται, με ευθύνη του αναδόχου, στους χώρους που περιγράφονται στη
μελέτη και ορίζονται από την υπηρεσία, ανεξαρτήτως ποσότητας και αξίας παραγγελίας χωρίς καμία επιπλέον
οικονομική επιβάρυνση.
Η διαδικασία παραλαβής των ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής.
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα ή
κακοτεχνίες, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος ανάλογα με το μέγεθος αυτών είτε να αποκαταστήσει αυτές η να
αντικαταστήσει το υλικό σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής παραλαβής και τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης ο Ανάδοχος προμηθευτής, είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει κάθε παρατήρηση που θα κάνει για
λογαριασμό του Δήμου Ηλιούπολης ο πιστοποιημένος φορέας ελέγχου του Δήμου (TUV HELLAS) στις
παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν.
ΑΡΘΡΟ 17ο : Τρόπος πληρωμής
17.1. Η συμβατική αξία του τιμολογίου θα πληρώνεται τμηματικά στον προμηθευτή, ανά παιδική χαρά,
(όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση) μετά την οριστική παραλαβή και την εγκατάσταση από μέρους του,
των νέων οργάνων και ανταλλακτικών, την ολοκλήρωση των συντηρήσεων και την ενσωμάτωση από τον
προμηθευτή όλων των τυχών παρατηρήσεων του φορέα ελέγχου (TUV HELLAS- αρμόδιος φορέας
αξιολόγησης του Δήμου Ηλιούπολης), αφού αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις με την έκδοση του αντίστοιχου
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
17.2. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας, έκαστης τμηματικής παράδοσης, ανά παιδική χαρά,
πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραλαβής και λειτουργίας του προς προμήθεια
εξοπλισμού, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.
17.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες
μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ.Α'/5.6.2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές",
καθίσταται ενήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο.
17.4.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει τα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ.
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ΑΡΘΡΟ 18ο : Επίλυση διαφορών
18.1. Ο Ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις
κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
18.2. Για την επίλυση των διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν μετά την υπογραφή της Σύμβασης έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθείων ΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΡΘΡΟ 19ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων - Δημοσίευση
19.1. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.
Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το
κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Όλα τα αιτήματα υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας Διακήρυξης.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που
παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό
δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

Πληροφορίες για τη διαδικασία του διαγωνισμού παρέχονται από Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις
εργάσιμες μέρες και ώρες στη διεύθυνση . (Σοφ. Βενιζέλου 114 Τ.Κ. 16342) πληροφορίες κα Ματθαιάκη Στ., στα
τηλέφωνα 210-99700181, 210-99700068, 210-9970069, 210-9970062 τηλεομοιότυπο: 210-9970062
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί
- ΦΕΚ
- Εφημερίδα Ναυτεμπορική
- Εφημερίδα Δημοπρασιών & πλειστηριασμών
- Εφημερίδα Κοινωνική
- Εφημερίδα Ημερησιος Δημότης
- Εφημερίδα Συνειδηση
- Στην ιστοσελιδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
- στο ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ
- και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ilioupoli.gr
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19.2. Σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα
της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που
ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών Ν. 3801/2009/Α’ 163
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του
δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα περιληφθούν στην προσφερόμενη από
τον προμηθευτή τιμή.
Δεν είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον καταβολή
αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
Στη συμβατική αξία της προμήθειας, εκτός ΦΠΑ υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ
τρίτων όπως ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .
Εκχώρηση της προμήθειας σε τρίτο
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως,
χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 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 και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης ισχύουν οι διατάξεις της με
αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλειος Βαλασόπουλος
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