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1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΡΘΡΟ 1

ο

Αντικείμενο της προμήθειας
Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού 260.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
(210.000,00 + 50.400,00

Φ.Π.Α. = 260.400,00) συντάσσεται μετά την υπ. αριθμ. 5132-23/2/2018 – ΑΔΑ:

ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ πρόσκληση με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού», η
η

οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 10311-4/4/2018 – ΑΔΑ: 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2, 1 τροποποίηση ως προς τον
τίτλο σε «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και αφορά την προμήθεια
καινούργιων οχημάτων (ανατρεπόμενα φορτηγά), νέας τεχνολογίας με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας και
την έγκριση τύπου έτοιμα για εργασία.
Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη αφενός διότι υπάρχει έλλειψη οχημάτων στο Δήμο μας, λόγω προγενέστερων
αποσύρσεων παλαιών, ρυπογόνων και κατεστραμμένων οχημάτων και αφετέρου, τα καινούρια οχήματα, θα
συμβάλουν θετικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Δήμου και κατ’ επέκταση στις προσφερόμενες
υπηρεσίες προς τους Δημότες. Επιπλέον θα επιδράσουν θετικά και προς το περιβάλλον, διότι τα οχήματα αυτά θα
είναι μη ρυπογόνα, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Με την αρ. 60955/31-10-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΜΛΖ465ΧΘ7-5ΚΖ), εντάχθηκε η
πράξη με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης Συκεών» στο πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού
εξοπλισμού».
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 260.400,00 € εκ των οποίων ποσό 165.000,00 €
προέρχεται από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και ποσό 95.400,00 € από ίδιους πόρους του
Δήμου.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ΚΑ 64.7132.01
«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης Συκεών» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού 260.400,00 €.

ο

ΑΡΘΡΟ 2

Ισχύουσες διατάξεις
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:


του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)



του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του
άρθρου 209



του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



του

Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει



του Π.Δ. 2396/53 “Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων των δημοσίων υπηρεσιών κ.λ.π

Συκιές 14 /3 / 2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

1) ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2) ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμάχιο

1

τεμάχιο

1

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ω.Φ. ≥ 2,5
ΟΜΑΔΑ Α'

ΤΟΝΩΝ – Διπλή καμπίνα – Με υδραυλικό γερανό - Νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών EURO 6

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ω.Φ. ≥ 6,5
ΟΜΑΔΑ Β'

ΤΟΝΩΝ – Με υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπαγή – Νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών EURO 6

ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2

Συκιές 14 /3 / 2019

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

1) ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2) ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α' : ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ω.Φ. ≥ 2,5 ΤΟΝΩΝ – Διπλή καμπίνα –
Με υδραυλικό γερανό - Νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών EURO 6

Το όχημα της κατηγορίας αυτής προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της διεύθυνσης τεχνικής υπηρεσίας και
θα χρησιμοποιηθεί σε εργασίες δομικών έργων που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας.
Το όχημα θα αποτελείται από πλαίσιο, υπερκατασκευή, γερανό και θα διαθέτει ανατροπή καρότσας. Πρέπει να
διαθέτει όλα τα συστήματα / μηχανισμούς / διατάξεις όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή οδηγία (CE)
διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών / χειρισμών του οχήματος
από τους υπαλλήλους και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.
Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα
κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να είναι δυνατή η
κυκλοφορία του, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος:



Είδος οχήματος : ….............................. Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα, διπλοκάμπινο με γερανό.



Επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων : …................................................................… 4 τουλάχιστον θέσεων



Ωφέλιμο φορτίο : ………..................................................................…… ίσο ή μεγαλύτερο των 2,5 τόνων



Πρότυπο εκπομπών : ……................................................................................................………. Euro 6



Φίλτρο σωματιδίων DPF : ………..................................................................................................….. Ναι



Κινητήρας : …........................................................................... ατμοσφαιρικός ή με υπερπλήρωση turbo



Καύσιμο κινητήρα : …….....................................................................................................……. Πετρέλαιο



Αριθμός κυλίνδρων κινητήρα : …….........................................................................................………….. 4



Χρόνοι λειτουργίας κινητήρα : ………………................................................................................. 4χρονος



Κυβισμός κινητήρα : ………..............................................................................................….. έως 3.000cc



Ψύξη κινητήρα : ……………...............................................................................................… Υδρόψυκτος



Ισχύς κινητήρα : ……….....................................................................…….. ίση ή μεγαλύτερη από 170 PS



Ροπή στρέψεως κινητήρα : …..............................................................…… ίση ή μεγαλύτερη των 400Nm



Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου : ….................................. μεγαλύτερος από 18HP/τόνο



Κίνηση : ……………............................................................……. στους οπίσθιους τροχούς του οχήματος



Συμπλέκτης :…………....................................................…. Μηχανικός ξηρός με υδραυλική υποβοήθηση



Κιβώτιο ταχυτήτων :…….......................................................…….. Μηχανικό 5 ή 6 σχέσεων + 1 όπισθεν



Δυναμολύπτης : ……………..................................................................................................……… P.T.O.



Διαφορικό : ….....................… Συμβατικό με σύστημα υποβοήθησης κίνησης του οχήματος σε ανηφοριά



Αριθμός αξόνων οχήματος : ……….........................................................................................………….. 2



Τροχοί κινητήριου άξονα : ……………............................................................................….. Διπλοί τροχοί



Σύστημα πέδησης :……..............................… Υδραυλικό διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση κενού και
κατανεμητή πέδησης βάσει φορτίου



Φρένα τροχών εμπρόσθιοι : ……..............................................……… Τύπου Δισκόφρενων (αεριζόμενα)



Φρένα τροχών οπίσθιοι : ………......................................................................……. Τύπου Δισκόφρενων



Σύστημα αντιπλοκαρίσματος τροχών ABS και ενίσχυσης πέδησης EBD



Σύστημα αντισπινιαρίσματος κινητήριων τροχών ASR



Σύστημα ευστάθειας οχήματος ESP



Σύστημα διεύθυνσης : …….........................................………….. Κρεμαγιέρα με υδραυλική υποβοήθηση



Αριθμός θυρών καμπίνας οχήματος : …………............................................................................……… 4



Ζώνες ασφαλείας για όλα τα καθίσματα του οχήματος



Σύστημα προειδοποίησης (ηχητικό) για την χρήση των ζωνών ασφαλείας



Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό



Διπλή καμπίνα οχήματος τύπου ημιπροωθημένης οδήγησης



Γερανός υδραυλικός ανάμεσα από καμπίνα και καρότσα δεμένος με το πλαίσιο



Υδραυλική ανύψωση καρότσας με δύο τηλεσκοπικούς υδραυλικούς κυλίνδρους



Αντικλεπτικό σύστημα : …………...............................................................................………… immobilizer



Κλιματισμός (θέρμανση – ψύξη) : …..........................................… μηχανικός ή ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος



Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και μέσα – έξω



Κεραία ραδιοφώνου



Ράδιο με CD player



Προεγκατάσταση ηχοσυστήματος με 2 τουλάχιστον ηχεία



Ηχητικός βομβητής όπισθεν



Ψηφιακός ταχογράφος



Εξωτερικοί ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες



Ηλεκτρικά παράθυρα τουλάχιστον στις πόρτες οδηγού – συνοδηγού



Ηλεκτρική ρύθμιση δέσμης φωτός προβολέων



Πρίζα 12 Volt



Φωτισμός καμπίνας επιβατών



Αποθηκευτικοί χώροι καμπίνας οχήματος



Υφασμάτινη ή δερμάτινη επένδυση καθισμάτων



Πατάκια δαπέδου καμπίνας οχήματος



Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα οχήματος τάσεως 12 Volt



Ρεζέρβα τροχού (κανονική)



Κάλυμμα στομίου καυσίμων με κλειδαριά



Τζάμια ασφαλείας καμπίνας



Ρυθμιζόμενη αυτόματα φωτεινότητας πίνακα οργάνων



Θερμική μόνωση καμπίνας



Προβολείς ομίχλης



Μαγνητικός φάρος πορτοκαλί χρώματος



Πλήρης πίνακας οργάνων οχήματος



Αλυσίδες τροχών



Τάκοι τροχών (2)



Πλήρες φαρμακείο



Τρίγωνο βλαβών



Σειρά εργαλείων



Πυροσβεστήρες δύο των 3kg



Κάθισμα οδηγού με πολλαπλές ρυθμίσεις μηχανικές ή ηλεκτρικές



Βιβλία συντήρησης, οδηγιών χρήσης οχήματος

Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη:

Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και
συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.
Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του
και χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, για δύο (2) έτη τουλάχιστον, αντισκωριακής προστασίας και χρώματος για

τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα ισχύει από την ημερομηνία της προσωρινής
παραλαβής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών και με δική του φροντίδα και δαπάνη
και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από
τον Δήμο) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής
κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κατά την
κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, με ιδιαίτερη μνεία για κωδικοποιημένη λίστα
ανταλλακτικών και να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το τεχνικό
προσωπικό του Δήμου ( τουλάχιστον 2 άτομα ) στον χειρισμό και την συντήρηση.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση των
οχημάτων στα (2) πρώτα προβλεπόμενα services, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας και
ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κλπ).
Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών με τις απαραίτητες κίτρινες λωρίδες περιμετρικά του
αμαξώματος (πάχους 10cm) και τα διακριτικά σήματα και τα λογότυπα που θα ορίσει ο Δήμος. Στην τιμή
προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς καθώς η παράδοση των αυτοκινήτων θα γίνει στην
έδρα του Δήμου και όλα τα έξοδα για την απόκτηση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας τόσο στο αρμόδιο τμήμα
Μεταφορών όσο και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΜΑΔΑ Β' : ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ω.Φ. ≥ 6,5 ΤΟΝΩΝ – Με υδραυλικό
γερανό και υδραυλική αρπαγή – Νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών EURO 6

Το όχημα αυτής της κατηγορίας, προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου
και θα χρησιμοποιηθεί σε εργασίες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, χωμάτων, μπαζών, κλαδιών κ.λ.π.
Το όχημα θα αποτελείται από πλαίσιο, υπερκατασκευή, υδραυλικό γερανό με αρπάγη και θα διαθέτουν όλα τα
συστήματα / μηχανισμούς / διατάξεις όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (CE) διασφαλίζοντας κατά
τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών / χειρισμών του οχήματος από τους υπαλλήλους
και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών.
Οι διαστάσεις γενικά κάθε οχήματος, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα
κατασκευαστικά στοιχεία αυτού, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία
τους, βάσει νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

Προτεινόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος:



Είδος οχήματος : ….................................... Φορτηγό με ανατρεπόμενη καρότσα και με γερανό με αρπάγη



Επιτρεπόμενος αριθμός θέσεων : …...................................................................... 2 τουλάχιστον θέσεων



Ωφέλιμο φορτίο : ………...................................................................…… ίσο ή μεγαλύτερο των 6,5 τόνων



Πρότυπο εκπομπών : ……….................................................................................................……. Euro 6



Φίλτρο σωματιδίων DPF : ……..................................................................................................…….. Ναι



Κινητήρας : ………………..............................................................................….. με υπερπλήρωση (turbo)



Καύσιμο κινητήρα : ……….....................................................................................................…. Πετρέλαιο



Αριθμός κυλίνδρων κινητήρα : ………...............................................................................……….. 4 έως 6



Χρόνοι λειτουργίας κινητήρα : ……………..............................................................................….. 4χρονος



Κυβισμός κινητήρα : ………..............................................................................................….. έως 7.000cc



Ψύξη κινητήρα : …………................................................................................................…… Υδρόψυκτος



Ισχύς κινητήρα : ………….....................................................................….. ίση ή μεγαλύτερη από 250 PS



Ροπή στρέψεως κινητήρα : ……..............................................................… ίση ή μεγαλύτερη των 440Nm



Λόγος ισχύος κινητήρα ανά τόνο μικτού φορτίου : …................................... μεγαλύτερος από 17HP/τόνο



Κίνηση : ……………….............................................................…. στους οπίσθιους τροχούς του οχήματος



Συμπλέκτης : …………..................................................…. Μηχανικός ξηρός με πνευματική υποβοήθηση



Κιβώτιο ταχυτήτων : ………..............................….. Μηχανικό 9 συγχρονισμένων ταχυτήτων + 1 όπισθεν



Δυναμολύπτης : ……………..................................................................................................……… P.T.O.



Διαφορικό : …....................... Συμβατικό με σύστημα υποβοήθησης κίνησης του οχήματος σε ανηφοριά
και δυνατότητα κλειδώματος διαφορικού



Αριθμός αξόνων οχήματος : …….........................................................................................…………….. 2



Τροχοί κινητήριου άξονα : ……………............................................................................….. Διπλοί τροχοί



Σύστημα πέδησης : …............. Πνευματικό διπλού κυκλώματος και κατανεμητή πέδησης βάσει φορτίου



Φρένα εμπρόσθιων τροχών :….......................................................… Δισκόφρενα με φυσούνες πέδησης



Φρένα οπίσθιων τροχών : …...............................… Δισκόφρενα με φυσούνες πέδησης διπλής ενέργειας



Χειρόφρενο : ……………............................................................… Πνευματικό πίσω σε διπλές φυσούνες



Μηχανόφρενο (κλαπέτο καυσαερίων) ή στην αντλία πετρελαίου



Σύστημα αντιπλοκαρίσματος τροχών ABS και ενίσχυσης πέδησης EBD



Σύστημα αντισπινιαρίσματος κινητήριων τροχών ASR



Σύστημα ευστάθειας οχήματος ESP



Σύστημα διεύθυνσης : ……….......................................................….. Πυξίδα με υδραυλική υποβοήθηση



Αριθμός θυρών καμπίνας οχήματος : ……………............................................................................…… 2



Ζώνες ασφαλείας για όλα τα καθίσματα του οχήματος



Σύστημα προειδοποίησης (ηχητικό) για την χρήση των ζωνών ασφαλείας



Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό



Καμπίνα οχήματος τύπου προωθημένης οδήγησης



Γερανός υδραυλικός ανάμεσα από καμπίνα και καρότσα δεμένος με το πλαίσιο και με υδραυλική αρπάγη
τύπου αχιβάδας με 5 δόντια και ικανότητα υδραυλικής περιστροφής



Ασύρματος χειρισμός γερανού και παρελκομένων εξαρτημάτων



Υδραυλική ανύψωση καρότσας με δύο τηλεσκοπικούς υδραυλικούς κυλίνδρους

Αντικλεπτικό σύστημα immobilizer


Κλιματισμός (θέρμανση – ψύξη) μηχανικός ή ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενος



Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος και μέσα – έξω



Κεραία ραδιοφώνου



Ράδιο με CD player



Προεγκατάσταση ηχοσυστήματος με 2 τουλάχιστον ηχεία



Ηχητικός βομβητής όπισθεν



Ψηφιακός ταχογράφος



Εξωτερικοί ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες



Ηλεκτρικά παράθυρα στις πόρτες οδηγού – συνοδηγού



Ηλεκτρική ρύθμιση δέσμης φωτός προβολέων



Πρίζα 12 Volt



Φωτισμός καμπίνας επιβατών



Αποθηκευτικοί χώροι καμπίνας οχήματος



Υφασμάτινη ή δερμάτινη επένδυση καθισμάτων



Πατάκια δαπέδου καμπίνας οχήματος



Πλήρες ηλεκτρικό σύστημα οχήματος τάσεως 24 Volt



Κανονική ρεζέρβα τροχού



Κάλυμμα στομίου καυσίμων με κλειδαριά



Τζάμια ασφαλείας καμπίνας



Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα πίνακα οργάνων



Θερμική μόνωση καμπίνας



Προβολείς ομίχλης



Φάροι πορτοκαλί χρώματος (2)



Πλήρης πίνακας οργάνων οχήματος



Ωρόμετρο λειτουργίας κινητήρα



Αλυσίδες τροχών



Πλήρες φαρμακείο



Τρίγωνο βλαβών



Τάκοι τροχών (2)



Σειρά εργαλείων



Πυροσβεστήρες δύο των 6kg



Κάθισμα οδηγού με πολλαπλές ρυθμίσεις πνευματικές ή ηλεκτρικές



Βιβλία συντήρησης, οδηγιών χρήσης κ.λ.π.

Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη:

Κατά την παράδοση του οχήματος, ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίσει τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας και
συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα.

Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του
και χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, για δύο (2) έτη τουλάχιστον, αντισκωριακής προστασίας και χρώματος για
τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα ισχύει από την ημερομηνία της προσωρινής
παραλαβής.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση εντός 24 ωρών και με δική του φροντίδα και δαπάνη
και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από την επίσημη ενημέρωσή του από
τον Δήμο) να αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής
κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.
Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κατά την
κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, με ιδιαίτερη μνεία για κωδικοποιημένη λίστα
ανταλλακτικών και να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το τεχνικό
προσωπικό του Δήμου ( τουλάχιστον 2 άτομα ) στον χειρισμό και την συντήρηση.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση των
οχημάτων στα (2) πρώτα προβλεπόμενα services, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας και
ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κλπ).
Τα αυτοκίνητα θα παραδοθούν στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών με τις απαραίτητες κίτρινες λωρίδες περιμετρικά του
αμαξώματος (πάχους 10cm) και τα διακριτικά σήματα και τα λογότυπα που θα ορίσει ο Δήμος. Στην τιμή
προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς καθώς η παράδοση των αυτοκινήτων θα γίνει στην
έδρα του Δήμου και όλα τα έξοδα για την απόκτηση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας τόσο στο αρμόδιο τμήμα
Μεταφορών όσο και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Συκιές 14 /3 / 2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.
1) ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2) ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νεάπολης – Συκεών»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV : 34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και
Αριθ. Μελέτης: 16 /2019

ανατρεπόμενα οχήματα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΝΑΔΟΣ

(€)

(€)

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ
Ω.Φ. 2,5 ΤΟΝΩΝ – Διπλή καμπίνα – Με υδραυλικό γερανό
ΟΜΑΔΑ Α'

- Νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών EURO

τεμάχιο

1

80.000,00

80.000,00

130.000,00

130.000,00

ΣΥΝΟΛΟ =

210.000,00

ΦΠΑ 24% =

50.400,00

ΓΕΝIΚΟ ΣΥΝΟΛΟ =

260.400,00

6

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ
Ω.Φ. 6,5 ΤΟΝΩΝ – Με υδραυλικό γερανό και υδραυλική
ΟΜΑΔΑ Β'

αρπαγή

–

Νέας

αντιρρυπαντικής

τεχνολογίας

τεμάχιο

1

προδιαγραφών EURO 6

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : Διακόσιες εξήντα χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ

Στην τιμή προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς καθώς η παράδοση των οχημάτων θα
γίνει στην έδρα του Δήμου και όλα τα έξοδα για την απόκτηση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας τόσο στο αρμόδιο
τμήμα Μεταφορών όσο και την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Συκιές 14 /3 / 2019
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

1) ΣΙΑΜΑΤΡΑ ΕΛΕΝΗ

Ο Αν. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

2) ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

«Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νεάπολης – Συκεών»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV : 34142000-4 Γερανοφόρα φορτηγά και
Αριθ. Μελέτης: 16 /2019

ανατρεπόμενα οχήματα

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ο

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο της προμήθειας
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καινούργιων οχημάτων (ανατρεπόμενα φορτηγά), νέας τεχνολογίας
με την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας και την έγκριση τύπου έτοιμα για εργασία.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : .34142000-4 “Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα”
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ω.Φ. 2,5
Α

ΤΟΝΩΝ

–

Διπλή

καμπίνα

–

Με

υδραυλικό

γερανό

-

Νέας

80.000,00

19.200,00

99.200,00

130.000,00

31.200,00

161.200,00

210.000,00

50.400,00

260.400,00

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών EURO 6

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ Ω.Φ. 6,5
Β

ΤΟΝΩΝ – Με υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπαγή – Νέας
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προδιαγραφών EURO 6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Επιτρέπεται η συμμετοχή σε μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της κάθε
ομάδας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρούσα ενιαία μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 260.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 210.000,00 ΦΠΑ : € 50.400,00 )

ο

ΑΡΘΡΟ 2

Θεσμικό πλαίσιο
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:


του Ν.

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016)


του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του
άρθρου 209



του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



του

Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει


του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

ο

ΑΡΘΡΟ 3

Τρόπος εκτέλεσης
Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και σύμφωνα με τους
όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

«Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ο

ΑΡΘΡΟ 4

Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το
σύνολο των οχημάτων καθεμίας από τις ομάδες και εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και της διακήρυξης.

ο

ΑΡΘΡΟ 5

Εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας


Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται ως εξής:

ΟΜΑΔΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ (€)

Α'

1.600,00
(Χίλια εξακόσια ευρώ)

Β'

2.600,00
(Δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του άρθρου 8 της παρούσας, ήτοι εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημέρες, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της διακήρυξης, δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.



Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης θα ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της , μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγυητικής γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.


Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας

Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας κατά την
υπογραφή της σύμβασης, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που θα ανακύπτουν ή των ζημιών που
προκαλούνται από δυσλειτουργία των οχημάτων κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας όπως παρακάτω:
Εγγυητική καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα (δύο) 2 ετών,

σε ποσοστό 1,5% (ανά ομάδα) επί της

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά ένα μήνα.

ο
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Κριτήρια Επιλογής
6.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ)
ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι

εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή
Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού
6.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν απαιτείται
6.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Δεν απαιτείται
6.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης


Αντίγραφο Πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού του
κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους (π.χ. κατασκευαστή της υπερκατασκευής ή και του του
πλαισίου οχήματος εάν υπάρχει) που να αφορούν τον σχεδιασμό και την παραγωγή (κατασκευή) του
προσφερόμενου είδους.



Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού που να
αφορά τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.



Αντίγραφο πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο αυτού που να
αφορά τη διαδικασία τεχνικής υποστήριξης του οικονομικού φορέα.

Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους
προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της
Ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation) και μέλος της αντιστοιχης
συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης (Μ.L.A.)
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ΑΡΘΡΟ 7
7. 1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν
επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:
1) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης (Υπόδειγμα της υπηρεσίας ),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν
νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
3) Υπεύθυνη δήλωση για τις ομάδες συμμετοχής
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

7.2 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά»
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα αρχή με το σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο τεύχος
τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας.
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Το
φύλλο τεχνικής προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένο με την ίδια σειρά και αρίθμηση όπως οι συνημμένες
τεχνικές προδιαγραφές προδιαγραφές.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού:


τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές του
πλαισίου και της υπερκατασκευής του προσφερόμενου οχήματος, σχεδιαγράμματα ή σχέδια από τα
οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητες των προσφερόμενων
οχημάτων.



το έντυπο τεχνικής προσφοράς (υπόδειγμα της υπηρεσίας)



Αντίγραφο Έγκρισης Τύπου για ολοκληρωμένο όχημα βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 της
οδηγίας 2007/46/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2014, που θα εκδοθεί
από την αρμόδια Δ/νση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ προκειμένου
να είναι εφικτή η ταξινόμηση του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Σε
περίπτωση που τα προσφερόμενα οχήματα εισάγονται για πρώτη φορά στην Χώρα και συνεπώς
δεν έχουν λάβει έγκριση Τύπου τότε να υποβληθεί δήλωση όπου θα αναφέρεται ρητά ότι η έγκριση
τύπου θα υποβληθεί με την παράδοση των οχημάτων.



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) για όλη την κατασκευή (υπερκατασκευή) (στην Ελληνική γλώσσα ή
επίσημη μετάφραση σε αυτή) .



Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι:
◦

έλαβε γνώση όλων των όρων του διαγωνισμού και τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη.

◦

στην τελική τιμή προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα για την παράδοση των
οχημάτων έτοιμα προς θέση στην κυκλοφορία (τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας έτους
παράδοσης κ.λ.π.) καθώς και για την έκδοση κρατικών πινακίδων , στο όνομα του Δήμου
Νεάπολης - Συκεών.



Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι:
◦

ότι εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή , εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίησή του θα επιδείξει δείγμα ίδιο ή παρόμοιο δείγμα του προσφερόμενου είδους, σε τόπο
που θα υποδείξει, 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



Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) όπου ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει ότι:


παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του και
χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, για δύο (2) έτη τουλάχιστον, αντισκωριακής προστασίας και
χρώματος για τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα ισχύει από την
ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής.



Θα παρέχει ανταλλακτικά τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε
φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.



Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 24
ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση σε χρονικό
διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών όπου με δική του φροντίδα και
δαπάνη θα αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί
βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής
λειτουργίας.



Αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση των
οχημάτων στα (2) πρώτα προβλεπόμενα service, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό
κόστος εργασίας και ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κλπ).



Αναλαμβάνει

να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το τεχνικό προσωπικό του Δήμου (

τουλάχιστον 2 άτομα ) στον χειρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων.


Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου
κατσκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου στην Ελλάδα στο οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά,

(για την περίπτωση που μέρος του υπό προμήθεια υλικού θα κατασκευαστεί από τον
διαγωνιζόμενο, η παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο π.χ. πλαίσιο), στην οποία θα δηλώνει ότι:


αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας στον διαγωνιζόμενο.



θα καλύψει τον Δήμο με ανταλλακτικά τουλάχιστον επί 10 έτη, ακόμη και απευθείας αν αυτό
κριθεί σκόπιμο.




θα καλύψει τον Δήμο με την προσφερόμενη εγγύηση ακόμη και απευθείας αν αυτό απαιτηθεί.

Άδεια λειτουργίας του συνεργείου

7.3 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιέχει επί ποινή αποκλεισμού
συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. (Υπόδειγμα της υπηρεσίας ).
Κάθε διαγωνιζόμενος υποβάλει μόνο μια οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών
προσφορών ή αντιπροσφορών.
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Άρθρο 8

Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.

ο
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Υποχρεώσεις αναδόχου



Εγγύηση

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα του και
χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων, για δύο (2) έτη τουλάχιστον, αντισκωριακής προστασίας και χρώματος για
τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα ισχύει από την ημερομηνία της προσωρινής
παραλαβής.


Τεχνική υποστήριξη - Ανταλλακτικά

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ανταλλακτικά τουλάχιστον για 10 έτη. Το διάστημα παράδοσης των
ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών θα είναι μικρότερο από 10 ημέρες.
Επιπλέον, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τεχνική υποστήριξη εντός του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας
των οχημάτων. Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης θα γίνεται το πολύ εντός 24 ωρών
από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των
πέντε (5) εργάσιμων ημερών όπου με δική του φροντίδα και δαπάνη θα αντικαθιστά κάθε εξάρτημά του που θα
αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής, σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η
εγγύηση καλής λειτουργίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200,00 € για κάθε μέρα
καθυστέρησης.
Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες θα αποκαθίστανται σε κεντρικό συνεργείο της εταιρίας, εφόσον το όχημα
είναι δυνατό να κινηθεί με ασφάλεια, άλλως θα μεταφέρεται με μέριμνα της προμηθεύτριας εταιρίας.
Τυχόν ανταλλακτικά αντικαθιστάμενα λόγω βλάβης που οφείλεται στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την συντήρηση
από τον προμηθευτή, εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης, χορηγούνται δωρεάν.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει, στην τεχνική προσφορά να αναφέρει τις εγκαταστάσεις παροχής τεχνικής
υποστήριξης, για το πλαίσιο και τον γερανό και τις αποθήκες ανταλλακτικών για την εκτέλεση συντηρήσεων και
επισκευών κατά το χρόνο εγγύησης. Να κατατεθεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου.
Εάν ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, μπορεί να δηλώσει εξουσιοδοτημένο ή
συνεργαζόμενο συνεργεία. Σε αυτή την περίπτωση κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
αποδοχής του εκπροσώπου του εξουσιοδοτημένου ή συνεργαζόμενου συνεργείου, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής.


Service

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να εκτελέσει με δική του ευθύνη και έξοδα την επιθεώρηση και συντήρηση των
οχημάτων στα (2) πρώτα προβλεπόμενα service, η οποία θα περιλαμβάνει το συνολικό κόστος εργασίας και
ανταλλακτικών (φίλτρων, λιπαντικών κλπ).
Στην προσφορά να αναφερθούν αναλυτικά τα δωρεάν service, που θα γίνουν στην περίοδο της εγγύησης (πλήρης
περιγραφή) στα κεντρικά ή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία.


Σήμανση

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την προβλεπόμενη από την υπ. αριθμ. 129/2534 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις
σχετικές με τα κρατικά Αυτοκίνητα» (ΦΕΚ 108/Β/2010) σήμανση με τις απαραίτητες κίτρινες λωρίδες περιμετρικά
του αμαξώματος (πάχους 10cm) και τα διακριτικά σήματα και τα λογότυπα που θα ορίσει ο Δήμος


Εκπαίδευση

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει με δική του δαπάνη το τεχνικό προσωπικό του Δήμου (
τουλάχιστον 2 άτομα ) στον χειρισμό, την συντήρηση και την επισκευή των οχημάτων και των αποσπώμενων
κατασκευών.


Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την κατάθεση της προσφοράς να συμπεριλάβει όλα τα απαραίτητα κατά
την κρίση του τεχνικά φυλλάδια, κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα, με ιδιαίτερη μνεία για
κωδικοποιημένη λίστα ανταλλακτικών.
ο
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Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών απορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές
προϋποθέσεις:
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο
προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστηκα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο
206 παρ.1 του Ν.4412/2016)
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο
συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος
του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/2016).

Ειδικότερα η σύμβαση μπορεί να παραταθεί εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και
δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός αυτής, για χρονικό διάσημα ίσο με τον με τον αρχικό συμβατικό χρόνο και
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της σύμβασης,
κατόπιν έγκρισης

του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, χωρίς

αύξηση των ποσοτήτων ή της συµβατικής αξίας αυτής.

ο
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Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.

ο
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Διάρκεια σύμβασης -Χρόνος παράδοσης υλικών
11.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για έξι (6) μήνες , είτε και νωρίτερα εφόσον εξαντληθεί η συμβατική αξία
αυτής, και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών
ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
11.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο
παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
11.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των
υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ο
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Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Τον προμηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας , καθώς και
κάθε νόμιμη ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανισθεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της
παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο

ο
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Αναπροσαρμογή τιμών προσφοράς
Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν
σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.
ο
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Λοιπές ρυθμίσεις
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4412/2016
καθώς και οι λοιπές διατάξεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της διακήρυξης.
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