
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πολύγυρος 24/06/2016
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                Αρ. Πρωτ.: 8795/24.06.2016
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  Προμήθεια   ανταλλακτικών-

εξαρτημάτων-ελαστικών  /
συντήρηση-τοποθέτηση  των
υλικών  στα  Οχήματα  και
Μηχανήματα  του  Δήμου
Πολυγύρου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2016

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια  ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών/συντήρηση-τοποθέτηση των

υλικών στα Οχήματα και Μηχανήματα του Δήμου Πολυγύρου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

(Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
4)  Τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου,  στους  Κ.Α.  02.10.6671,  02.15.6672.000,  02.20.6672.001,

02.25.6672, 02.30.6672.007, 02.30.6672.010, 02.10.6263.000, 02.15.6263.000, 02.20.6263.000,
02.25.6263.002,  02.30.6263.000 στους  οποίους  προβλέπεται  πίστωση  2.566,10€,  1.123,94€,
18.966,79€, 2.850,27€, 14.376,10€, 30.205,16€, 446,40€, 99,20€, 2.083,20€, 446,40€, 1.091,20€
αντίστοιχα  για  την  προμήθεια  ανταλλακτικών,  ελαστικών  και  συντήρηση  επισκευή  των
οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου

5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
6)  Την  80/2016 καθώς και  την  107/2016 αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  τις  οποίες

ψηφίστηκε πίστωση 74.254,77€ Ευρώ και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
7) Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

τη  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού με  σφραγισμένες  προσφορές  και  ελεύθερη  συμπλήρωση
τιμολογίου,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  εκτέλεση  της  παρακάτω
προμήθειας. 

Άρθρο 1: Προμήθεια

Ο διαγωνισμός αφορά την  «Προμήθεια  ανταλλακτικών-εξαρτημάτων-ελαστικών/συντήρηση-
τοποθέτηση  των  υλικών  στα  oχήματα  και μηχανήματα  του  Δήμου  Πολυγύρου,
προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.882,88 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%  14.371,89€). 

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού
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Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  και θα
διεξαχθεί  την  05/07/2016  ημέρα  Τρίτη και  από  ώρα  9.00  π.μ.  έως  10.00  π.μ.,  ενώπιον  της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν γραπτή  προσφορά σε  σφραγισμένο  φάκελο
όπου θα αναγράφονται  αναλυτικά  τα  στοιχεία  της επιχείρησης,  και  ο  τίτλος  της  προμήθειας.  Ο
φάκελος  θα  περιλαμβάνει  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  καθώς  και  χωριστούς  σφραγισμένους
φακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή  προσφορά     για καθεμία
από τις   βασικές ομάδες   της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τον Πίνακα  του εντύπου της
οικονομικής  προσφοράς.  Η προσφορά  στην  ομάδα  Α  θα  συμπεριλαμβάνει  και  τις  τρεις
υποομάδες Α1 και Α2 και Α3 και όχι μόνο μια υποομάδα. Επίσης η προσφορά στην ομάδα Β
θα συμπεριλαμβάνει και τις δύο υποομάδες Β1 & Β2. 

1. Οι  διαγωνιζόμενοι  -  επί  ποινή  αποκλεισμού  -  μαζί  με  την  προσφορά  τους  πρέπει  να
υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:
i. Έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  αποδέχονται  αυτούς  πλήρως  και

ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν
αποδέχονται.

ii. Δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους
δραστηριότητας.

iii. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
άλλη ανάλογη κατάσταση.

iv. Δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  έκδοσης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης,
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

v. Είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

vi. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ (από το αρμόδιο υπουργείο) συνεργείου κατάλληλο για το σύνολο
των επισκευών και συντηρήσεων ανά ομάδα εργασιών για τις οποίες θα συμμετέχει. 

vii. Εγγυητική  συμμετοχής  2%  επί  του  προϋπολογισμού  της  ομάδας  για  την  οποία  θα
συμμετέχουν. Αν συμμετέχουν σε περισσότερες από μία ομάδες τότε θα προσκομίσουν το
2% του αθροίσματος των προϋπολογισμών των αντίστοιχων ομάδων.

β) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε
άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο. 

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν
βεβαίωση  εκπροσώπησης,  αρμοδίως  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του
εκπροσωπούμενου.

Όταν  θα  λάβουν  μέρος  στον  διαγωνισμό  ως  ατομική  επιχείρηση,  θα  παρίστανται  μόνο
αυτοπροσώπως.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή1, εφόσον κριθεί ότι  η προσφορά του πληροί τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές από την
Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  ανατεθεί  η  προμήθεια  οφείλει  πριν  την  απόφαση
κατακύρωσης  να  προσκομίσει  στο  Δήμο  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  και  πιστοποιητικά  της
προηγούμενης  παραγράφου.  Σε  περίπτωση  μη  προσκόμισης  έστω  και  ενός  από  τα  ανωτέρω
έγγραφα και πιστοποιητικά ή αν στον έλεγχο αυτών προκύψει κώλυμα σύναψης της σύμβασης, η
κατακύρωση γίνεται σε συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη καλύτερη για το φορέα
προσφορά. 

1 Ή τη συμφερότερη προσφορά.
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Το προσφερόμενο υλικό πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές
προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση με απόφαση του Δημάρχου, υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης από αναγνωρισμένη Τράπεζα της Ελλάδος, της σύμβασης
ύψους 5% (πέντε τοις εκατό) επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α..

Άρθρο 3: Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο
της  προμήθειας.  Αυτό  αποδεικνύεται  με  την  προσκόμιση  βεβαίωσης  εγγραφής  του  κάθε
ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο2 και θα βρίσκεται στο φάκελο
με τα δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή  προσφορά     για καθεμία
από τις   βασικές ομάδες   της παρούσας μελέτης σύμφωνα με τον Πίνακα  του εντύπου της
οικονομικής  προσφοράς.  Η προσφορά  στην  ομάδα  Α  θα  συμπεριλαμβάνει  και  τις  τρεις
υποομάδες Α1 και Α2 και Α3 και όχι μόνο μια υποομάδα. Επίσης η προσφορά στην ομάδα Β
θα συμπεριλαμβάνει και τις δύο υποομάδες Β1 & Β2. 

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος παράδοσης της προμήθειας

Η παράδοση  των υλικών  θα  γίνεται  τμηματικά,  ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου.
Ειδικότερα  ως  υποχρέωση  του  αναδόχου  ορίζεται  η παράδοση των υλικών οποιασδήποτε
ποσότητας και σε οποιασδήποτε εργάσιμη ημέρα που θα αιτηθεί ο Δήμος για την παραλαβή των
υλικών.
Η επισκευή των ελαστικών εντός του καταστήματος θα γίνεται εντός 1 ώρας μετά από παραγγελία.
Η επισκευή των ελαστικών εκτός καταστήματος θα γίνεται εντός 2 ωρών μετά από παραγγελία.
Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνεται εντός 5 ημερών μετά από παραγγελία.
Τα ελαστικά με βάση τις ανάγκες του δήμου, θα παραδίδονται και θα τοποθετούνται στα οχήματα και
μηχανήματα σε εγκαταστάσεις του προμηθευτή που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου  κατόπιν  εντολής.  Σε  περίπτωση  που  είναι  αδύνατη  η  μετακίνηση  των  οχημάτων  ή
μηχανημάτων ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίσει και τοποθετήσει ο ίδιος στο
τόπο που βρίσκεται το όχημα ή μηχάνημα.
Η προμήθεια των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων των ομάδων  Β',Γ',Δ' , θα γίνεται εντός 3 ημερών,
μετά από παραγγελία.
Η προμήθεια και η τοποθέτηση των τεντών θα γίνει εντός 1 εβδομάδας κατόπιν υπογραφής της
σύμβασης.
Η προμήθεια και η τοποθέτηση των A.B.S θα γίνει εντός 1 μήνα κατόπιν υπογραφής της σύμβασης.
Η  προμήθεια  των  αναλώσιμων  (βούρτσες)  για  τα  μηχανοκίνητα  σάρωθρα  θα  γίνει  εντός  2
εβδομάδων κατόπιν υπογραφής της σύμβασης.
Η  μεταφορά  των  υλικών  στον  τόπο  που  θα  του  υποδείξει  η  υπηρεσία  είναι  υποχρέωση  του
Προμηθευτή.

Ο  Δήμος  δεν  υποχρεούται  στην  εξάντληση  των  ποσοτήτων  ή  του  προϋπολογισμού  της
παρούσας μελέτης.

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική, ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου. 

2

 Κατά την παρ. 6 της αριθμ. 55278/53/22-11-1993 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν ισχύουν οι όροι του

ανοικτού ή του κλειστού διαγωνισμού και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 7, αλλά

μόνον εκείνα των παραγράφων 1 ή 6 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (δηλαδή, απόδειξη της εγγραφής του προμηθευτή σε επαγγελματικό

ή εμπορικό μητρώο) ή του άρθρου 8, προκειμένου για τις ενώσεις προμηθευτών. Όμως, για τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ο.Τ.Α.,

κρίνουμε ότι πρέπει να ζητείται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό μη πτώχευσης κλπ. από τον

προμηθευτή στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια. Για τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους αρκεί η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 των όρων

διακήρυξης.
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Άρθρο 5: Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του Φ.Π.Α. με τον οποίο
βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής

Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: 

Τα υλικά θα παραλαμβάνονται από επιτροπή του Δήμου θα ελέγχονται ποσοτικά και ποιοτικά
και εφ’ όσον κριθούν κατάλληλα θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των
ειδών, με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου
εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η
διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο. 

Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Δήμο Πολυγύρου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50. Τηλέφωνα 2371350738, FAX 2371023391

Τα Τεύχη και το Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς παραλαμβάνονται από τα γραφεία του 
Δήμου έως την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί όροι

1)..............................................................................................................

2)..............................................................................................................

Άρθρο 9: Δημοσίευση

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί  με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και  θα
δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη
διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                          ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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