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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήµαρχος Κοµοτηνής 

∆ιακηρύσσει δηµόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την «Προµήθεια 

Ανταλλακτικών και συντήρηση οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου Κοµοτηνής για 

ένα (1) Έτος» για τις ανάγκες του ∆ήµου Κοµοτηνής, ενδεικτικού προϋπολογισµού 244.270,00 

ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην 

εκάστοτε κατηγορία συµµετοχής. Όµως για την οµάδα 14 (σάρωθρα), για τους ηλεκτρικούς 

συσσωρευτές και για τα ελαστικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 

Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των οχηµάτων- µηχ/των- υπερκατασκευών της 

οµάδας θα χαρακτηρίζονται µη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προµήθεια ανταλλακτικών πρέπει 

υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη οµάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. 

Όποιος καταθέτει προσφορά µόνο για την προµήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται οι 

οµάδες συσσωρευτών και η οµάδα 14. 

  Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 
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  Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την 

προµήθεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προϋπολογισθείσα 
∆απάνη 

∆ιαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. 

24/02/2015 
12/03/2015 και ώρα 

08:00 π.µ. 

19/03/2015 και ώρα 

09:00 π.µ. 

244.270,00 € 

(198.593,50 € + φπα 

23%)        

Για προµήθεια 

161.000,00 € και για 

εργασίες 83.270,00 € 

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 ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το 

Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής,οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 και στα τηλέφωνα 2531352448-

498 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Ακόµη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ∆ήµου προκειµένου να 

σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Μπορούν επίσης να 

επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2531022810 µε τον Κο Ανέστη Ελευθέριο για οποιαδήποτε πληροφορία 

σχετικά µε τα οχήµατα και τα µηχανήµατα. 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα αρχή είναι ο ∆ήµος Κοµοτηνής 

∆ιεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 , Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή 

Πληροφορίες επί των όρων της ∆ιακήρυξης: 

Υπηρεσία: Τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού και Υπηρεσιών 

∆ιεύθυνση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1,  Τ.Κ. 691 00 Κοµοτηνή 

Τηλ : +302531352448-498 

Φάξ: +302531081659 

E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr 
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Άρθρο 1 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

(Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995) και ειδικά το άρθρο 1, παρ.3, περίπτωση ΙΙ (….ανταλλακτικά µηχανηµάτων 

και οχηµάτων) εξαιρούνται και δεν εντάσσονται στο ενιαίο πρόγραµµα προµηθειών (Ε.Π.Π) και το 

άρθρο 1, παρ.2 του παραπάνω Νόµου (…..θεωρούνται προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και οι 

συµβάσεις ανάθεσης εκτελέσεως εργασιών, εγκατάστασης, συντήρησης, µεταφοράς ή και άλλων 

εργασιών που σχετίζονται µε την προµήθεια των ανωτέρω αγαθών, εφόσον όµως η αξία αυτών 

υπερβαίνει την αντίστοιχη των εργασιών……). 

2. Τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93(Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) "Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ" 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

3. Τις διατάξεις του N. 3463/8-6-2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας», (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και 

ιδιαίτερα του άρθρου 158 παράγραφος …….. και του άρθρου 209. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτικήανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

6. Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ τ.Α 64/2007) της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 Νοεµβρίου 2005. 

7. Του Π.∆. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ». 

8. Την απόφαση αριθ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789 Β) του Υπ. Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας. 

9. Την απόφαση αριθ. Π1/3306/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789 Β) του Υπ. Οικονοµίας,Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθ.Π1/1732/23.7.2013 (ΦΕΚ 1869 Β), Π1/2097/20.9.2013 

(ΦΕΚ 2441 Β),Π1/2166/7.11.2013 (ΦΕΚ 2939 Β) και Π1/241/24.1.2014 (ΦΕΚ 156 Β) αποφάσεις 

του Υπ.Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις –

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα –

Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις». 

11. Την παρ. ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί "Προσαρµογής της Ελληνικής νοµοθεσίαςστην 

Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.2.2011 για την 

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικέςσυναλλαγές". 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 

160Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικάθέµατα 
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Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δηµοσίευσητου (8.8.2014) και οι 

οποίες έχουν ληφθεί υπόψιν κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

13. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίωνΣυµβάσεων 

και άλλες ∆ιατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20,του πρώτου άρθρου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

14. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες καιδιαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 

15. Την µε αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα«Ενηµέρωση για το 

Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

16. Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400/20-12-2012 τεύχος Β) µε την οποίαρυθµίζονται 

ειδικότερα θέµατα λειτουργίας και διαχείρισης του ΚεντρικούΗλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων. 

17. Την 3373/390/20-03-1975 και της 4993/745/24-04-1975 Υ.Α. Περί Καθορισµού∆ιαδικασίας 

Επισκευής – Συντήρησης και Προµήθειας Ανταλλακτικών. 

18. Την υπ’ αριθ. 17/2015 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης για 

την προµήθειαανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτωνκαι µηχανηµάτων του 

∆ήµου για ένα έτος. 

19. Την υπ’ αριθ. 04/2015 (Α∆Α: 7ΘΡ9ΩΛΟ-Ρ2Ι) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την την 

οποία εγκρίθηκαν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό του έτους 2015 για τη διενέργεια της 

συγκεκριµένης προµήθειας. 

20. Την υπ’ αριθ. 342/2014 (Α∆Α: ΒΝ∆ΗΩΛΟ-ΥΣΓ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γιατην 

έγκριση διενέργειας των προµηθειών του ∆ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2015. 

21. Την υπ’ αριθ. 41/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της σχετικής µελέτης και 

καθορισµού των όρων διακήρυξης. 

22. Το υπ’ αριθ. 2322/23-01-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

µε το οποίο διαβιβάστηκε η σχετική µελέτη στο Τµήµα Προµηθειών Υλικών, Εξοπλισµού, 

Υπηρεσιών για τη διενέργεια της προµήθειας. 
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Άρθρο 2: Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 
2.1 Ο ∆ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευήτων 

οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου. Τα ανταλλακτικά αυτά καθώς και τα οχήµατακαι 

µηχανήµατα του ∆ήµου αναφέρονται σε αναλυτικούς πίνακες στην υπ’ αριθ. 17/2015 µελέτη της 

∆ιεύθυνσης Καθαριότητας,Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσαςδιακήρυξης. 

 

2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο της προµήθειας, 

δηλαδή για όλες τις κατηγορίες, είτε για µία ή περισσότερες κατηγορίες. Σεκάθε περίπτωση, επί 

ποινή αποκλεισµού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικάόλα τα οχήµατα κάθε οµάδας. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή προσφοράς (δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης) για το σύνολο τουπροϋπολογισµού της µελέτης της συγκεκριµένης Οµάδας που κατατίθεται 

προσφορά ή η χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος για την οµάδα 14 (σάρωθρα), για τους ηλεκτρικούς 

συσσωρευτές και για τα ελαστικά. 

 

2.3 Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται στησχετική µελέτη της ∆ιεύθυνσης 

Καθαριότητας,Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης. 

Άρθρο 3: Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 
3.1 Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 244.270,00 € (198.593,50 € + ΦΠΑ 23%), για 

προµήθεια ανταλλακτικών 161.000,00 € και για εργασίες 83.270,00 € και θα χρηµατοδοτηθεί από 

ιδίους πόρους. 

 

3.2 Η δαπάνη για την προµήθεια θα βαρύνει τους εξής Κ.Α.Εξ. του προϋπολογισµού εξόδων 

οικονοµικού έτους 2015: 

• Κ.Α. 20.6671.01 (Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων) ποσό 70.000,00 €,  

• Κ.Α. 20.6671.02 (Ελαστικά µεταφορικών µέσων) ποσό 12.500,00€,  

• Κ.Α. 30.6671.01 (Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων) ποσό 25.000,00 €,  

• Κ.Α. 30.6671.02 (Ελαστικά µεταφορικών µέσων) ποσό 5.000,00€,  

• Κ.Α. 35.6671 (Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων) ποσό 1.000,00 €,  

• Κ.Α. 20.6672.01 (Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 12.500,00 €,  

• Κ.Α. 20.6672.02 (Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 5.000,00 €, 

• Κ.Α. 30.6672.01 (Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 15.000,00 €, 

• Κ.Α. 30.6672.02 (Ελαστικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 5.000,00 €, 

• Κ.Α. 35.6672 (Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 10.000,00 €, 

• Κ.Α. 20.6263 (Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων) ποσό 40.000,00 €, 

• Κ.Α. 30.6263 (Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων) ποσό 13.500,00 €, 
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• Κ.Α. 20.6264 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 40.000,00 €,  

• Κ.Α. 30.6264 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 15.000,00 €, 

• Κ.Α. 35.6264 (Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων) ποσό 15.000,00 € Άρθρο 4:  

Άρθρο 3: ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού 
Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισµού και 

τις προϋποθέσεις συµµετοχής, τίθενται επί ποινή αποκλεισµού. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού 

ΣυστήµατοςΗλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής 

πύληςwww.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών στις 19/03/2015 και ώρα 09:00 π.µ. ύστερα από την προβλεπόµενη ελάχιστη κανονική 

προθεσµία την τελευταία δηµοσίευση. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει ηδυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Άρθρο 5: Παροχή διευκρινίσεων 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες 

διευκρινήσεις, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και δώδεκα (12) ηµέρες πριναπό την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) 

εργάσιµες ηµέρες µετά από τη λήψησχετικής αίτησης. 

Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα 

παροχήςσυµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένουςστο 

σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί 

(όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.  

Τααιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 

αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακάυπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο,είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δενεξετάζονται. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία 

τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 

αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.  
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Άρθρο 6: Τεύχη διαγωνισµού 

Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία τεχνικής έκθεσης και διακήρυξης αλληλοσυµπληρώνονται,είναι 

δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων πουπεριέχουν) τα παρακάτω : 

1. Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού. 

2. Τεχνική έκθεση. 

3. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 

4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

5. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός. 

 

Η Τεχνική Περιγραφή, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, η Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

και ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός περιλαµβάνονται στη σχετική µελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της διακήρυξης αυτής 

Άρθρο 7: Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.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/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)», στο Π.∆.60/07 και στον 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993). 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προετοιµάζουν την προσφορά τους στο σύστηµα αµέσωςµετά τη 

δηµοσιοποίηση του διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ, θα έχουν όµως τηδυνατότητα να την 

υποβάλλουν µόνο κατά τη διάρκεια της οριζόµενης προθεσµίας που τίθεται από τους όρους της 

παρούσας διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότισυµµετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να 

ακυρώσουν προσφορά µετά τηνυποβολή της. 

Άρθρο 8: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτόν 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα να 

συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση. Θα είναι πλήρεις και σαφείςσε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε 

ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος τουπροσφέροντος. 

Ξενόγλωσσα έγγραφα, πιστοποιητικά κτλ, θα είναι µεταφρασµένα και επικυρωµέναεπίσηµα 

σύµφωνα µε το Νόµο, εκτός από τυχόν επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια(prospectus) και 

πιστοποιητικάISO και CE, που επιτρέπεται η υποβολή τους στην αγγλική γλώσσα. 
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Άρθρο 9: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό – Προϋποθέσεις συµµετοχής 
9.1 Στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 

Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ή συνεταιρισµοί, ή 

ενώσειςπροµηθευτών που ασχολούνται µε την κατασκευή ή/και εµπορία ανταλλακτικών οχηµάτωνκαι 

µηχανηµάτων. 

Οι ενώσεις προµηθευτών, υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεταιυποχρεωτικά από 

όλα τα µέλη της που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 

συµβολαιογραφική πράξη και ισχύουν τα καθοριζόµενα στις διατάξειςτου άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται ηέκταση και το είδος της συµµετοχής 

του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 

 

9.2 Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό: 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό από τον 

σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και 

αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το σύστηµα TAXISNetτης Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον 

γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VATVerificationNumber) 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 ∆ιεύθυνσης 

Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 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 .pdfµε 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 IXΓ για τις δηµόσιες 

συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 
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εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε 

επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 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 

ταχυδροµείουσχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής 

εγκριθεί, ουποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 

πιστοποιηµένοςχρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

Άρθρο 10: Περιεχόµενο προσφορών – ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας υποφάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά». 

(β) ένας υποφάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 

 

10.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλων 

(α) (Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» που περιέχει ταδικαιολογητικά, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο. 

(β) (Υπο)φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς». Το περιεχόµενο του (υπο)φακέλουπροσδιορίζεται στο 

παρόν άρθρο. 

Οι προσφορές θα συνταχθούν ηλεκτρονικά ή και εντύπως κατά το µέρος που τούτο 

απαιτείταισύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη. 

 

Α. (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 

προσφορά»υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολήςτης 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριµένα, στονπροαναφερόµενο 

(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως 

καιπροσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 

σύµφωνα µε το Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13«Τεχνικές 

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
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Κάθε δικαιούµενος συµµετοχής στον διαγωνισµό οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, 

ναπροσκοµίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού. 

 

Α.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και ΗΜΕ∆ΑΠΑ 

ΝΟΜΙΚΑΠΡΟΣΩΠΑ 

Α.1.1Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό. 

Η αίτηση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και αναγράφει: 

• τον τίτλο της σύµβασης, 

• τα στοιχεία ταυτότητας του ∆ιαγωνιζοµένου (µεµονωµένου υποψηφίου ή ένωσηπροµηθευτών), 

δηλαδή την επωνυµία (ή το ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου),απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 

(ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου,τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) και 

• συνοδεύεται από τα κάτωθι οµοίως σε µορφή αρχείου .pdf: 

(α) Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του(για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ),καταστατικό 

του διαγωνιζοµένου και των έγγραφων πιστοποιητικών τροποποιήσεών του (γιαΟ.Ε. και Ε.Ε.), 

ταυτότητα(για φυσικά πρόσωπα), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία ναπροκύπτουν τα πρόσωπα που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους τηνεταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης 

αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από τοκαταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των νοµικών 

προσώπων. 

(β) Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Ένωσης προµηθευτών: 

(β1)Ιδιωτικό συµφωνητικό υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών ότιαποδέχονται 

την από κοινού εκτέλεση της σύµβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη ειςολόκληρο. 

(β2) Συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο διορισµού κοινού εκπροσώπου των µελών της ένωσης. 

(β3) Όλα τα µέλη θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους,(Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ,καταστατικό και 

έγγραφες τροποποιήσεις για νοµικά πρόσωπα µε µορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.,ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, 

στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ταπρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε 

την υπογραφή τους την εταιρεία και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει 

ευθέως από το καταστατικό,αναλόγως µε τη νοµική µορφή των νοµικών προσώπων). 

Η ως άνω αίτηση κατά την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή της στο σύστηµα, υπογράφεται ψηφιακά 

κατά περίπτωση από: 

- το διαγωνιζόµενο φυσικό πρόσωπο ή 

- το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου ή 

- τον εκπρόσωπο σε περίπτωση Ένωσης. 

Επισηµαίνεται, σχετικά µε τη νοµιµοποίηση των διαγωνιζοµένων ότι η ηλεκτρονική 

υποβολήπροσφοράς στο ∆ιαγωνισµό υποδηλώνειότι έχει νοµίµως ληφθεί σχετική απόφαση από 

τααρµόδια όργανα του διαγωνιζόµενου, ή τα µέλη της διαγωνιζόµενης ένωσης, εφόσον ηαίτηση 
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υπογράφεται ψηφιακά από το νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή τον κοινό εκπρόσωπο των µελών 

της ένωσης.  

Εφόσον δεν εκδηλωθεί αιτιολογηµένη αντίδραση εκµέρους των καταστατικών οργάνων της 

εταιρείας κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού, ηυποβολή προσφοράς δεσµεύει την εταιρεία. 

 

Α.1.2 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%επί 

της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,σύµφωνα µε το 

άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που η προσφορά αφοράµέρος της προµήθειας, 

δηλαδή µόνο τα είδη µίας ή περισσοτέρων εκ των οµάδων,όπως ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και 

στη σχετική µελέτη, ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει εγγύησησυµµετοχής για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας της συγκεκριµένης Οµάδας µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται απόΥπεύθυνη 

Δήλωσηστην οποία νααναφέρονται η οµάδα ή οι οµάδες που αφορά η κατατιθέµενη εγγύηση 

συµµετοχής στον διαγωνισµό καιγια την/τις οποία/ες υποβάλλουν προσφορά. 

 

Α.1.3 Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίουµε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’αυτό 

και το ειδικό επάγγελµά τους, που να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο και να είναι σεισχύ την ηµέρα 

του διαγωνισµού. 

 

Α.1.4 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου µήνα, από το οποίο 

ναπροκύπτει 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 

οποίοκαταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος, υποβάλλεται από αυτόν ένορκη βεβαίωση ενώπιονδικαστικής 

ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχήςτης χώρας, όπου 

αναφέρονται µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµούµπορεί σε κάθε περίπτωση να 

ζητήσει από τον ενδιαφερόµενο να προσκοµίσει αντίγραφατων καταδικαστικών αποφάσεων. 

Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

- διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

- πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος Α.Ε. 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 

Α.1.5Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουνόλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισηςστους 

οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές, ως εξής: 

• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 

• Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) όλων των µελών και του προσωπικού. 
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• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) µόνο των οµόρρυθµων µελών και τουπροσωπικού. 

• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. 

• Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Α.1.6 Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία 

ναπροκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, ως εξής: 

• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 

• Οι οµόρρυθµες (Ο.Ε.) όλων των µελών και του προσωπικού. 

• Οι ετερόρρυθµες εταιρείες (Ε.Ε.) µόνο των οµόρρυθµων µελών και τουπροσωπικού. 

• Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) των διαχειριστών και του προσωπικού. 

• Οι Ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικό ασφαλιστικήςενηµερότητας για το 

προσωπικό που απασχολούν. 

 

Α.1.7 Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και στο οποίονα 

αναφέρεται ότι εκδίδεται για συµµετοχή σε διαγωνισµό. 

 

Α.1.8Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου,από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος: 

i) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,πτωχευτικό 

συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση πουπροβλέπεται από τις διατάξεις 

της χώρας εγκατάστασής του και 

ii) δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστικήδιαχείριση, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια 

διαδικασίαπροβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

 

Α.1.9Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφεται ότι: 

1. έχουν λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης, της σχετικής µελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών 

και ότι τους αποδέχονταιπλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. δεσµεύονται να παραδώσουν τα υλικά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές 

απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στην υπ’ αριθ. 17/2015σχετική µελέτη της αρµόδιας υπηρεσίας του 

∆ήµου. 

3. δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ. 
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4. η επιχείρηση υπήρξε συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεωνόσο και των 

υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και των ΟΤΑ εφόσον έχει λάβει µέρος σε 

ανάλογους διαγωνισµούς. 

5. δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

6. η οικονοµική προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον συµµετέχοντα για έξι (6) µήνες. 

7. δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία, 

όποτε η επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος. 

8. εφόσον ειδοποιηθεί από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Κοµοτηνής θα µεταβεί αυθηµερόν ή την 

επόµενη ηµέρα στον χώρο της πιθανής βλάβης του οχήµατος προκειµένου να προσφέρει την τεχνική 

υποστήριξη και την άµεση αντιµετώπιση της βλάβης του οχήµατος. (οι περιπτώσεις 7 και 8 δεν είναι 

απαραίτητες να γραφούν στην υπεύθυνη δήλωση για αυτούς που καταθέτουν προσφορά µόνο για την 

οµάδα 14 ή προµήθεια ελαστικών ηλεκτρικών συσσωρευτών και φίλτρων οχηµάτων µηχανηµάτων). 

9. δεσµεύεται ότι εφόσον του κατακυρωθεί η προµήθεια ανταλλακτικών θα προσκοµίζει ισχύοντα 

επίσηµο τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών κατά περίπτωση, κάθε φορά που θα προµηθεύει το δήµο µε 

συγκεκριµένα ανταλλακτικά. 

10. δεσµεύεται για το χρόνο παράδοσης ο οποίος για την παράδοση ανταλλακτικών ή την εργασία 

επισκευής δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 5 ηµέρες. 

11. οι εργασίες συντήρησης, επισκευών, αντικατάστασης ανταλλακτικών κλπ πάσης φύσεως, θα 

εκτελούνται νόµιµα αδειοδοτηµένο συνεργείο αντίστοιχης εξειδίκευσης εντός των φυσικών ορίων του 

∆ήµου Κοµοτηνής ή του Νοµού Ροδόπης. (επί ποινή αποκλεισµού).(δεν είναι απαραίτητο να γραφεί 

στην υπεύθυνη δήλωση για αυτούς που καταθέτουν προσφορά για την οµάδα 14 ή την προµήθεια 

ηλεκτρικών συσσωρευτών και φίλτρων οχηµάτων µηχανηµάτων). 

12. τα προσφερόµενα υλικά καλύπτονται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα 

γραφείαποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίες που βεβαιώνουν την τήρηση ορισµένων 

προδιαγραφών τύπου (CE). 

Α.1.10 Όσοι καταθέσουν προσφορά για την οµάδα των ελαστικών εφόσον είναι εισαγωγείς ή 

παραγωγοί ελαστικών θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση συµµετοχής στο εγκεκριµένο συλλογικό 

σύστηµα της Ecoelastika (ως µοναδικό εγκεκριµένο στην Ελλάδα). Όσοι είναι προµηθευτές από την 

εγχώρια αγορά θα προσκοµίσουν τη βεβαίωση συµµετοχής στο εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα της 

Ecoelastika της εταιρείας από όπου προµηθεύονται τα ελαστικά η οποία είναι και εισαγωγέας. 

 

Α.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 

Προκειµένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νοµικού προσώπου υποβάλλονται ηλεκτρονικά (εκτός 

του ποινικού µητρώου για Ν.Π) ταως άνω για τους έλληνες πολίτες και τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα 

δικαιολογητικά, που όµως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. 
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Α.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: 

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ανάλογα µε τηχώρα 

εγκατάστασής τους και επιπλέον το ακόλουθο δικαιολογητικό: 

Α.3.1 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

Α.4 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Για κάθε µέλος (ηµεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό/αλλοδαπό νοµικό 

πρόσωπο)πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω για τους έλληνες πολίτες, κατά 

περίπτωσηδικαιολογητικά. Ειδικά για την υπεύθυνη δήλωση οι διαγωνιζόµενες ενώσεις 

προµηθευτώνυποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ∆ήλωση, για καθένα από τα µέλη τους, υπογεγραµµένη 

απότο νόµιµο εκπρόσωπο του µέλους. Επιπλέον, καταθέτουν και το ακόλουθο δικαιολογητικό: 

Α.4.1 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι µε την υποβολή της προσφοράςκάθε µέλος 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνηαυτή εξακολουθεί 

µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, 

Τα δικαιολογητικά των άρθρων Α.1.4, Α.1.6, Α.1.7, Α.1.8 και Α.3.1 του παρόντος εκδίδονταιµε 

βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης της επιχείρησης. Σε περίπτωσηπου κάποια 

δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερικήνοµοθεσία της χώρας που 

έχει την έδρα της η επιχείρηση για την έκδοση των ανωτέρωπιστοποιητικών, δηλώνει αδυναµία 

έκδοσης, τότε ο συµµετέχων καταθέτει συµπληρωµατικάµαζί µε το πιστοποιητικό που δηλώνεται η 

αδυναµία της δικαστικής ή διοικητικής αρχήςένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

ή συµβολαιογράφου ήοποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας. Σε χώρα που δεν προβλέπεται 

ένορκηδήλωση δύναται να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. 

 

Α.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονταιηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονικήφόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, 

σεµορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Ταστοιχεία που 

περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και τουπαραγόµενου ψηφιακά 

υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σεαντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται ναπαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί 

στοσύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτειστην 

τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να περιέχουν Prospectus, καταλόγους 

προϊόντων κ.λ.π. 
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Ειδικότερα η τεχνική προσφορά οφείλει να περιέχει επί ποινή αποκλεισµού: 

Α.5.1Κατάσταση στην οποία για το κάθε ανταλλακτικό της οµάδας για την οποία 

κατατίθεταιπροσφορά, θα αναφέρουν το εργοστάσιο, τη χώρα κατασκευής όλων των προτεινόµενων 

ανταλλακτικών/αγαθών που προσφέρουν. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µεχρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουνεµπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν ιδίως τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητακαι τις εµπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

Α.5.2Τεχνική Έκθεση στην οποία θα αναφέρουν τον τεχνικό εξοπλισµό της επιχείρησης και των 

µέσων ελέγχου και ότι διαθέτουν το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό και εξοπλισµό για τις 

εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί. 

 

Α.5.3 Υπεύθυνη δήλωση για τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µετις 

αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

Α.5.4 Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι οι µπαταρίες θα είναι κλειστού τύπουσφραγισµένες 

µε τα υγρά τους. 

 

Α.5.5 Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά ISO για τις προσφερόµενες εργασίες που 

εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες υπηρεσίεςώστε να καλύπτει όλες τις 

κατηγορίες που περιλαµβάνονται στον διαγωνισµό (οχήµατα και µηχανήµατα έργου). 

Ο αριθµός, το είδος, η µάρκα και ο αριθµός πλαισίου των οχηµάτων των µηχανηµάτων του 

∆ήµου αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική µελέτη (Παράρτηµα Α) ανά οµάδες οχηµάτων και 

µηχανηµάτων έργου και έδρα τους είναι το αµαξοστάσιο του ∆ήµου.  

 

Α.6 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής –

Τεχνική Προσφορά» για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 

διαδικασίαυποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται 

στην αρµόδια Υπηρεσία του Δήµου Κοµοτηνής κατάπερίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή,πλην των ΦΕΚ. 

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ή προσκοµίζονται στο Πρωτόκολλο του Δήµου Κοµοτηνής, µε 

διαβιβαστικόόπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµεναδικαιολογητικά και θα είναι 

συρραµµένα και αριθµηµένα κατά φύλλο µε συνεχή αρίθµηση. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 



-17- 

 

Οι απαιτούµενες στο παρόν άρθρο δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του 

προσφέροντοςυπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται 

σχετικήθεώρηση. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του 

(υπο)φακέλου«Δικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε 

τηνηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στο Πρωτόκολλο του Δήµου 

Κοµοτηνής εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικάκαι στοιχεία που 

δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατάσυνέπεια δεν φέρουν 

την ψηφιακή του υπογραφή. 

 

Πιο συγκεκριµένα τα ως άνω Α.1.1, Α.1.2 (πλην των υπεύθυνων δηλώσεων), Α.1.3, 

Α.1.4,Α.1.6, Α.1.7, Α.1.8, Α.1.10, Α.3.1,Α.5.1, Α.5.2, Α.5.5, δικαιολογητικά του 

(υπο)φακέλου*«∆ικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, πέραν της 

ηλεκτρονικής υποβολής τους, επιπλέον προσκοµίζονται επί ποινή αποκλεισµού και εντόςτριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους, στο Πρωτόκολλο του∆ήµου Κοµοτηνής 

σε έντυπη µορφή, σε απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφασύµφωνα µε το Ν. 4250/14 πλην της 

εγγύησης συµµετοχής που υποβάλλεται πρωτότυπηκαι τα οποία πρέπει να είναι στην ελληνική 

γλώσσα.  

 

Τα εν λόγωδικαιολογητικά παραδίδονται στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.Σε περίπτωση κατάθεσης 

φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ηµεδαπών, αυτάπρέπει να είναι πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα 

ευανάγνωστα και αν χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκοµισθούν παντελώς εντός της 

προαναφερόµενης προθεσµίας των τριών (3) εργάσιµων ηµερών, η ηλεκτρονική 

οικονοµικήπροσφορά του υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία 

τουδιαγωνισµού. 

Στην περίπτωση όπου προσκοµισθούν µεν στοιχεία από τον συµµετέχοντα, αλλά διαπιστωθείότι 

ορισµένα από αυτά που έχουν υποβληθεί µεν µε ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε και 

ναπροσκοµισθούν, αλλά δεν προσκοµίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από 

τονπροσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωµένος να τα προσκοµίσει εντός της προθεσµίας που θατου 

ορισθεί. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µεχρήση 

του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του πουέχουν εµπιστευτικό 

χαρακτήρα.  

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τηνηµεροµηνία 

καταληκτικής υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουντην έκδοσή τους δεν 
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προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύοςτων δικαιολογητικών, 

θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι(6) µηνών, που προηγούνται της 

ηµεροµηνίας καταληκτικής υποβολής των προσφορών, εκτόςεάν αναφέρεται διαφορετικός χρόνος 

έκδοσης στα επιµέρους δικαιολογητικά του παρόντοςάρθρου. 

 

 

Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η 

οικονοµικήπροσφορά του προσφέροντα.Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή 

αποκλεισµού στον(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεταισυµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. (Σηµειώνεταιότι στην Προσφερόµενη Τιµή δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.) 

Το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επίτοις εκατό της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα από το 

σύστηµα.Κατά τηνηλεκτρονική υποβολή της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ οι 

συµµετέχοντες καλούνταινα συµπληρώσουν την τιµή προσφοράς (χωρίς Φ.Π.Α.).  

 

Για τα είδη των οµάδων/κατηγοριών στις οποίες µειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη της εκάστοτε οµάδας, λόγω του ότι στο σύστηµα 

δεν έχει προβλεφθεί καταχώρηση ποσοστού έκπτωσης και για λόγους σύγκρισης των προσφορών 

από το σύστηµα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, οι 

συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή µε δύο (2) δεκαδικά ψηφία που 

προκύπτει ανά είδος µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την 

Τιµή Αναφοράς όπως αυτή δίδεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της σχετικής µελέτης της 

αρµόδιας υπηρεσίας του Δήµου για το αντίστοιχο υπό προµήθεια είδος. 

Παράδειγµα: Έστω ότι ο συµµετέχων έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 10% συνολικά για την 

ΟΜΑΔΑ 1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για παράδειγµα 8.130,08 € στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα συµπληρώσει ως τιµή προσφοράς 8.130,08€ - 

(8.130,08€ * 0,10) = 7.317,07€ 

Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγεισχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά επί ποινήαποκλεισµούκαι υποβάλλεται από τον ίδιο τον προσφέροντα σε 

περίπτωση φυσικούπροσώπου ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νοµικού προσώπου ή τον 

κοινόεκπρόσωπο των µελών σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών. Τα στοιχεία πουπεριλαµβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενουψηφιακά υπογεγραµµένου 
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ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό 

µήνυµα και ο προσφέρων καλείται ναπαράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Πέραν της ως άνω υποβολής, κατά τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 11 παρ. 1.2.5 της αριθ. 

Π1/2390/16-10-2013 (Β΄2677) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης καιΑνταγωνιστικότητας, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά στον εν λόγω (υπο)φάκελο«Οικονοµική Προσφορά» 

επιπλέον του ανωτέρω αρχείου, επίσης οµοίως και επί ποινήαποκλεισµού ψηφιακά 

υπογεγραµµένο και σε µορφή αρχείου .pdf, το έντυπο προσφοράςτου παραρτήµατος της 

παρούσας. 

Το εν λόγω έντυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν σε επεξεργάσιµη µορφήαπό 

το Σύστηµα. 

Επισηµαίνονται σχετικά µε την συµπλήρωση του εν λόγω εντύπου (παράρτηµα), τα κάτωθι: 

A. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να αναγράφει τα στοιχεία τουδιαγωνιζόµενου, 

όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ναυπογράφεται ψηφιακά από: 

α) τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), 

β) το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και 

γ) σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. 

Β.  Στην περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτει προσφορά για το σύνολο των οµάδων της µελέτης, 

τότε συµπληρώνει όλα τα πεδία των οµάδων του έντυπουυποδείγµατος οικονοµικής προσφοράς. Στην 

περίπτωση που ο προσφέρων καταθέτειπροσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες/κατηγορίες 

συµπληρώνει όλα τα πεδία της οµάδας/τωνοµάδων για την οποία/τις οποίες υποβάλλει οικονοµική 

προσφορά, αφήνοντας κενά ταπεδία των υπόλοιπων οµάδων που δεν τον αφορούν. 

• ∆υνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται είτε για το σύνολο της προµήθειας, είτεγια τα είδη 

µίας ή περισσοτέρων εκ των οµάδων. Η προσφοράθα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα 

ταοχήµατα της κάθε Οµάδας. Προσφορές που αφορούν µέροςτων ειδών µίας οµάδας δεν γίνονται 

δεκτές.Εξαιρούνται οι οµάδες συσσωρευτών, τα ελαστικά και η οµάδα 14 για τα οποία κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 

Προσφορές που δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των οχηµάτων- µηχ/των- υπερκατασκευών της 

οµάδας θα χαρακτηρίζονται µη αποδεκτές και θα απορρίπτονται. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος που καταθέτει προσφορά για την προµήθεια ανταλλακτικών πρέπει 

υποχρεωτικά να καταθέσει προσφορά και για την αντίστοιχη οµάδα εργασίας συντήρησης επισκευής. 

Όποιος καταθέτει προσφορά µόνο για την προµήθεια ανταλλακτικών θα απορρίπτεται. Εξαιρούνται 

οι οµάδες συσσωρευτών και η οµάδα 14. 

 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ηπροσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. 
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• Εφόσον υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα,διενεργείται δηµόσια 

κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπινπροσκλήσεως των ∆ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν 

τις ίδιες προσφορές (οι οποίοιδικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει 

τηδιαφάνεια της διαδικασίας. 

• Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ (€) και δεν µπορεί να υπερβαίνει τονπροϋπολογισµό της 

Υπηρεσίας. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρτρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 

που θα ισχύει κατά την ηµέρα της δηµοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει 

το ∆ήµο Κοµοτηνής.  

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι και την οριστικήπαραλαβή της 

συνολικής ποσότητας της προµήθειας. Αποκλείεται αναπροσαρµογήτων τιµών προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµουτων ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των 

τιµών της προσφοράς του. 

•To προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % είναι σταθερό και αµετάβλητο σε όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση. To προσφερόµενο ανά οµάδα ποσοστό 

έκπτωσης θα πρέπει να είναι ίδιο για την προµήθεια ανταλλακτικών και την εργασία που αφορά 

την ίδια κατηγορία/οµάδα. 

Για τα ανταλλακτικά το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται στην τιµή του τρέχοντος ισχύοντος 

επίσηµου τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών των οίκων κατασκευής κατά την ηµέρα παράδοσης του 

ανταλλακτικού, ενώ για τις εργασίες το ποσοστό έκπτωσης θα δίνεται λαµβάνοντας υπόψη τη 

µέση ωριαία αποζηµίωση για πάσης φύσεως εργασίες επισκευών, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική 

µελέτη της Υπηρεσίας. 

Όσον αφορά τις οµάδες Ελαστικών, Ηλεκτρικών συσσωρευτών και ψηκτρών σαρώθρων η 

προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 

άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών έτοιµων, πλήρως τοποθετηµένων και ανάλογα 

ζυγοσταθµισµένων (ελαστικά) σε κατάσταση πλήρους και απρόσκοπτης λειτουργίας.  

Για τα προσφερόµενα είδη-εργασίες τα ποσοστά έκπτωσης αναγράφονται και στο τιµολόγιο 

προσφοράς του παραρτήµατος αριθµητικώς.  

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται µε τον τρόπο που καθορίζεται από τις διατάξεις της Υ.Α. 

11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις % στην οµάδα/κατηγορία συµµετοχής. 

Λαµβάνονται υπόψη: 

1. η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

2. η χαµηλότερη τιµή δηλαδή το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στην κατηγορία/οµάδα 

συµµετοχής. 

3. Η χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος για την οµάδα 14, για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα 
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ελαστικά. 

Άρθρο 11: Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού-Αποσφράγιση προσφορών 
11.1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικέςπροσφορές 

µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέσα στην προθεσµία και µε τον τρόπο που ορίζεται στη παρούσα διακήρυξης. 

11.2. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετάτην 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των 

κείµενων διατάξεων για τηνανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνοτων ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οιηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονταιηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων 

στοσύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνίακαι ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαναποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικάΣυµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουνηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «ΟικονοµικήΠροσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορέςαποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορώνπου αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση των 

τιµών που προσφέρθηκαν. 

Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την κατά τα ανωτέρω 

καθοριζόµενηηµεροµηνία για λόγους ανώτερης βίας, αναβάλλεται για τηνίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά 

από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτήείναι αργία, ο διαγωνισµός αναβάλλεται 

για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδιαώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος Κοµοτηνής 

ενηµερώνει ηλεκτρονικά όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας 

συνεδρίασης. Σεπερίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω 

διαδικασίαεπαναλαµβάνεται. 

11.3 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικάΣυµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην 

αξιολόγησηαυτών, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίωνσυµβάσεων (ΕΚΠΟΤΑ). 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

α) ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόµενους την έγκυρη συµµετοχή του σύµφωνα µετις 

διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, δηλαδή: 
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• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής, τα οποία αποτελούνµέρος του 

(υπο)φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά”,  

• το δικαίωµα συµµετοχής του στη διαδικασία, 

• την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής που θα προσκοµιστούνστο Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κοµοτηνής, όπως αυτά αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη. 

∆ιευκρινήσεις επί του φακέλου συµµετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται µόνο όταν 

ζητούνταιαπό την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού µεηλεκτρονικό τρόπο µέσω 

τουσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω,λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

β) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής στο οποίο καταγράφονται όλατα 

δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που ναφαίνεται εάν είναι 

σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλοςκαταγράφονται οι πληρούντες τα 

κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόµενοι από το διαγωνισµό, καθώς και οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των 

αποκλειοµένων. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε 

συνηµµένο το Πρακτικόελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνισµού, µε την οποία 

γνωστοποιείταιηλεκτρονικά στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση 

κατ’αυτού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της 

ανωτέρω ανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

γ) Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, ηΕπιτροπή 

∆ιαγωνισµού ελέγχει για κάθε έναν από τους διαγωνιζόµενους των οποίων οιπροσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχήςσύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρούσας διακήρυξης: 

• την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράς,τα οποία 

αποτελούν µέρος του (υπο)φακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – ΤεχνικήΠροσφορά” κατά το άρθρο 

10, 

• τη συµµόρφωση ή απόκλιση της τεχνικής προσφοράς του προµηθευτή από τις τεχνικέςπροδιαγραφές 

της µελέτης, 

• την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών της Τεχνικής Προσφοράςπου θα 

προσκοµιστούν στο Γραφείου Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Κοµοτηνής, όπως αυτά αναφέρονται στη 

παρούσα. 

∆ιευκρινήσεις επί του φακέλου συµµετοχής κάθε προσφέροντα δίνονται µόνο όταν 

ζητούνταιαπό την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε κάθε στάδιο αυτού µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω 

τουσυστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω,λαµβάνονται 

υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

δ) συντάσσει Πρακτικό ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο οποίο καταγράφονται όλα ταστοιχεία και 

δικαιολογητικά του σχετικού (υπο)φακέλου, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο πουνα φαίνεται εάν είναι 
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σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης. Στο πρακτικό τέλοςκαταγράφονται οι πληρούντες τα 

κριτήρια επιλογής, οι αποκλειόµενοι από το διαγωνισµόκαθώς και οι λόγοι αποκλεισµού εκάστου των 

αποκλειοµένων. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Επιτροπής µε συνηµµένο το 

Πρακτικόελέγχου τεχνικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται 

ηλεκτρονικάστους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού 

µέχρικαι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της 

ανωτέρωανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

ε) Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής τους, ηΕπιτροπή 

∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει ηλεκτρονικά τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους τωνοικονοµικών 

προσφορών, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς τωνοποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Συγκεκριµένα η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, 

• ελέγχει την ορθότητα συµπλήρωσης της Προσφερόµενης Τιµής στην αντίστοιχη ειδικήηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος καθώς και του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράςτων διαγωνιζόµενων, 

• αν υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα,διενεργείται δηµόσια 

κλήρωση από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, κατόπινπροσκλήσεως των ∆ιαγωνιζοµένων που υπέβαλαν 

τις ίδιες προσφορές (οι οποίοιδικαιούνται να παρίστανται στη διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει 

τηδιαφάνεια της διαδικασίας. 

• συντάσσει Πρακτικό ελέγχου οικονοµικής προσφοράς στο οποίο καταχωρούνται οιοικονοµικές 

προσφορές, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την 

αρµόδιαΕπιτροπή ∆ιαγωνισµού που συγκροτείται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπήςτου ∆ήµου 

Κοµοτηνής, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς ανάοµάδα ειδών. 

Ακολουθεί ανακοίνωση στο Σύστηµα από τον Πρόεδρο της Ε.∆., µε συνηµµένο το 

Πρακτικόελέγχου οικονοµικής προσφοράς του διαγωνισµού, µε την οποία γνωστοποιείται 

ηλεκτρονικάστους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού 

µέχρικαι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της 

ανωτέρωανακοίνωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 της παρούσας. 

Εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υποβάλλει τα πρακτικά για 

τοαποτέλεσµα του διαγωνισµού στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής, ηοποία είναι 

αρµόδια να εγκρίνει το αποτέλεσµα και αναδεικνύει τον/τους µειοδότη/ες. Σεπερίπτωση κατάθεσης 

ενστάσεων κατά οποιουδήποτε πρακτικού, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµούσυντάσσει γνωµοδότηση την οποία 

και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της καιτα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι 

ενστάσεις στηρίζονται) στην Οικονοµική Επιτροπή του∆ήµου, η οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων 

και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετικήαπόφαση) εγκρίνει το αποτέλεσµα. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι 

οικονοµικοί φορείς που υπέβαλανενστάσεις, ενηµερώνονται ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη 

της ένστασής τους. 
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Άρθρο 12: Έγκριση αποτελέσµατος ∆ιαγωνισµού – Ανακήρυξη µειοδότη 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει για το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τα άρθρα20, 

21 και 22 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η κατακύρωση γίνεται στον/στους προµηθευτή/ές, η προσφορά του/των 

οποίου/οποίωνανταποκρίνεται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 

είναι ηχαµηλότερη για κάθε µία εκ των οµάδων του προϋπολογισµού της µελέτηςαπό την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Κοµοτηνής και συγκεκριµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε 

κατηγορία/οµάδα ενώ για την οµάδα 14 (σάρωθρα), για τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές και για τα 

ελαστικά κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή κατ’ είδος. 

Για την επιλογή της οικονοµικότερης τιµής της προσφοράς αξιολογούνται µόνοοι προσφορές 

που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικέςπροδιαγραφές και στη διακήρυξη 

ουσιώδεις όρους. 

Η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους διαγωνιζόµενους 

των οποίων ανοίχτηκαν οι οικονοµικές προσφορές και στο/στους µειοδότη/ες, στον οποίο αποστέλλεται 

συνοδευτικά και πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης. Ο µειοδότης υποχρεούται να 

προσκοµίσει και την απαιτούµενη εγγυητικήεπιστολή καλής εκτέλεσης. 

Αν η ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύοςτης, 

προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, ο ∆ήµος Κοµοτηνής απευθύνεται στοδεύτερο κατά σειρά 

µειοδότη, στον οποίο αναθέτει τη σύµβαση, αν αυτός συµφωνεί στηνπαράταση και ούτω καθ’ εξής. 

Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 

ενδιαφερόµενους. 

Άρθρο 13: Χρόνος ισχύος προσφορών 
13.1 Οι προσφορές θα ισχύουν για έξι (6) µήνες µετά από την καταληκτική ηµεροµηνίαυποβολής 

προσφορών. 

13.2 Προσφορά που δεν ορίζει ή ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου απότην διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται,εφόσον ζητηθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο γιαχρονικό διάστηµα ίσο µε το ανωτέρω 

προβλεπόµενο. Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού και την υπογραφή της σύµβασης οι τιµές 

προσφορά δεν αναπροσαρµόζονται. 

Άρθρο 14: Εγγυήσεις 
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 και το άρθρο 26του 

ΕΚΠΟΤΑ, κατά το µέρος που αυτό δεν αντίκειται στον παραπάνω νόµο. Αν οι εγγυήσειςδεν είναι 

διατυπωµένες στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
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Α) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ τουσυµµετέχοντος 

για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης των 

προσφεροµένων ειδών, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,(στην περίπτωση που η προσφορά 

αφορά το σύνολο της προµήθειας). 

Σε περίπτωση που αφορά µία ή περισσότερες οµάδες το ποσό της εγγυητικής ορίζεται 

σεποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της κάθε οµάδας, µησυµπεριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνουπροσφοράς 

που απαιτείται από τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η 

αναθέτουσα αρχή µπορεί πριν τη λήξη της να ζητά από τον προσφέροντανα παρατείνει, τη διάρκεια 

ισχύος της εγγύησης συµµετοχής, σύµφωνα µε το Ν.4281/2014. 

Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε 

ηπροµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Οι εγγυήσεις συµµετοχής που αφορούν τους λοιπούς διαγωνιζόµενους που έλαβαν µέρος 

στοδιαγωνισµό, επιστρέφονται εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 

σεαυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµεναστάδια της 

διαδικασίας ανάθεσης, είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

 

Β) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος 

νακαταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας τωνειδών, 

χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει διάρκεια µεγαλύτερη απότον συµβατικό 

χρόνο παράδοσης του υλικού κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες. 

Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση θα πρέπει επίσης να αναφέρει ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στην παράταση 

της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Το 

σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

Η εγγύηση επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού 

καιύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και τηνέγκριση 

του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 

Οι εγγυητικές κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 

εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τραπέζης ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων. Η εγγυητική συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δηµοσίου. 
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Άρθρο 15: Ενστάσεις 
15.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή της 

συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται ηλεκτρονικώς ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τηδηµοσίευση 

της διακήρυξης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολήςτων προσφορών. 

β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σεαυτόν, 

µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ' αυτόν σεοποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχοστάδιο κατά την 

διάρκεια του διαγωνισµού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από τηνανακοίνωση του 

αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. 

15.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιοδήποτε άλλο από τους προαναφερόµενουςλόγους προ της 

υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 

15.3 Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε τοάρθρο 12 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες καιδιαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», µέσω του συστήµατος και 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφήαρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

15.4 Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγησηαυτών µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενωνκατά τα λοιπά των κειµένων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και τωνδιαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

15.5 Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του π.δ/τος 394/1996 (περί κανονισµού 

προµηθειών), όπως ισχύει τροποποιηθέν, από την διάταξη του άρθρου 35 του Ν.3377/2005, ΦΕΚ Α 

202/19.8.2005, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, κατά τη διαδικασία διαγωνισµού προµηθειών 

Ελληνικού ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ (δηλ. και των ΟΤΑ α΄βαθµού), σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 

και 2, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό 

(0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθειαείδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο τωνπέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο 

αποτελεί δηµόσιο έσοδο.Για τον εν λόγω διαγωνισµό σε περίπτωση ένστασης οφείλεται να 

προσκοµιστεί παράβολο ποσού ίσο µε 1.000,00€. 

Η προπαρατιθέµενη διάταξη, ισχύει κατά ρητή πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 1 παρ.1 του 

Π.∆/τος 394/1996, που τροποποίησε σιωπηρά το άρθρο 15 της ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185Β' – ∆ιόρθ. 

Σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 Β): "Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) και 

για τις προµήθειες των ΟΤΑ α΄ βαθµού. 

Άρθρο 16: Έξοδα - κρατήσεις - επιβαρύνσεις 
Στη συµβατική αξία της προµήθειας γίνονται οι κρατήσεις που προβλέπονται από το Νόµο,εκτός 

του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το ∆ήµο. 
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Η δαπάνη δηµοσίευσης και τα κηρύκεια βαρύνουν τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3801/2009. Σε περίπτωση που προκύψουν περισσότεροιτου ενός ανάδοχοι, ο 

επιµερισµός εξόδων δηµοσίευσης γίνεται µε βάση τον προϋπολογισµόγια τον οποίο υποβάλλει 

προσφορά ο Ανάδοχος. 

Άρθρο 17: Ανακοίνωση κατακύρωσης 
17.1 Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωσησύµφωνα µε 

το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ, που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

• Το είδος. 

• Την ποσότητα. 

• Την τιµή. 

• Τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. 

• Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόναποδεκτές τροποποιήσεις 

των όρων τούτων. 

• Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. 

• Ανακοίνωση που δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής είναι άκυρη. Τηνπροθεσµία 

υπογραφής της σύµβασης. 

17.2 Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που 

ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

17.3 Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθειµέσα σε δέκα 

(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφήτης σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας και τηνπροβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προµηθευτής 

µπορεί να προσέλθει για τηνυπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησηςτης ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των 

υλικών αρχίζει ναυπολογίζεται µετά από δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης. 

17.4 Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τησύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα απόγνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 33-35 του ΕνιαίουΚανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ. 

Άρθρο 18: Σύµβαση 
18.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία ησχετική 

σύµβαση που υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβασησυντάσσεται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ). 

18.2 Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονταιστην επόµενη 

παράγραφο και περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία της προµήθειας καιτουλάχιστον τα εξής: 

α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύµβασης 
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β. Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ. Την τιµή. 

ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι. Τον τρόπο πληρωµής. 

ια. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεταιαναπροσαρµογή. 

ιβ. Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

ιγ. Την παραλαβή αυτών. 

18.3 Η σύµβαση για διενέργεια της προµήθειας καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και 

των τευχών που τη συνοδεύουν, που µε την προσφορά του αποδέχεται οανάδοχος ή µε βάση την 

έγκριση για την κατάρτισή της µε την οποία συµφωνεί ο ανάδοχος.Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει 

όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. 

18.4 Η σύµβαση υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο. 

18.5 Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή ότανσυµφωνήσουν προς 

τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση τουαρµόδιου οργάνου. 

18.6 Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος, ή µέχρι τη λήξη τουοικονοµικού 

της αντικειµένου και πάντως όχι πέραν ενός έτους. 

18.7 Η σύµβαση θεωρείται ακόµη ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετούυλικού, 

υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται από το αρµόδιο όργανο ωςασήµαντο. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαντυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύοσυµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα απότην σύµβαση. 

Μετά την παρέλευση του έτους µπορεί η ισχύς της να παραταθεί, εφόσον είναι εφικτή ανάλογη 

τροποποίηση των σχετικών κωδικών (Κ.Α.Εξ.) του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κοµοτηνής του έτους 

2015. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα γίνεται 

τµηµατική παράδοση και πληρωµή των ειδών της σύµβασης, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην Ειδική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων της µελέτης του διαγωνισµού.  

∆εν επιτρέπεται η αναπροσαρµογή των τιµών προσφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 
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Άρθρο 19: Παράδοση - παραλαβή των υλικών 
19.1 Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµουαµέσως µετά 

την υπογραφή της σύµβασης και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας καιµέχρι εξαντλήσεως των 

συνολικών ποσοτήτων της µελέτης. Ο ∆ήµος Κοµοτηνής δενυποχρεούται να εξαντλήσει όλη την 

ποσότητα των ανταλλακτικών ούτε να αναλώσει όλο τοποσό της σύµβασης. Πάντως ο χρόνος 

παράδοσης για το σύνολο των υλικών δεν µπορεί ναυπερβεί το χρόνο της σύµβασης, ο οποίος ορίζεται 

σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

19.2Ο χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη 

της παραγγελίας. Οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν Εντολής Επισκευής του Τµήµατος ∆ιαχείρισης 

και Συντήρησης Οχηµάτων του ∆ήµου µας και θα παραδίδονται µετά τη λήξη τους. Ο µέγιστος χρόνος 

παράδοσης των εργασιών ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την επόµενη της Εντολής 

Επισκευής. Σε περίπτωση προσωρινής αδυναµίας παράδοσης των ζητούµενων ανταλλακτικών η/και 

αποπεράτωσης των εργασιών επισκευής - συντήρησης, δίδεται προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών 

ή περαιτέρω, µόνο µετά από έγγραφη εντολή του Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης 

Οχηµάτων,διαφορετικά επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

19.3 Ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής θα πρέπεινα δηλώνει 

απαραίτητα µε την προσφορά του ότι θα ειδοποιεί τουλάχιστον τρείς µέρες νωρίτερα το∆ήµο για την 

ηµεροµηνία παράδοσης. Η παράδοση θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες καιώρες. 

19.4Η παραλαβή των ανταλλακτικών θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής εργασιών και 
ανταλλακτικών οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου και µετά από δοκιµές και έλεγχο αυτών 
κατά την κρίση της. Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο. 

Άρθρο 20: Εκπρόθεσµη παράδοση 
Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικούχρόνου, 

όπως αυτός διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεσή του και µέχρι λήξης του χρόνουτυχόν παράτασης που 

χορηγήθηκε σύµφωνα µε το αρ.27 του ΕΚΠΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά 

περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο πουυπολογίζεται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 33 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

Άρθρο 21: Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 
21.1 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε γιανα υπογράψει την 

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηνκατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέειαπό αυτή µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου, 

ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιουοργάνου. 

21.2 Οπροµηθευτής επίσης κηρύσσεται έκπτωτος για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στοάρθρο 35 

του ΕΚΠΟΤΑ και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις και τα πρόστιµα πουαναφέρονται στα άρθρα 33-

35 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. 
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Άρθρο 22: Τρόπος –Χρόνοςπληρωµής 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών που παραδόθηκαν θα γίνεται τµηµατικά µε την 

έκδοσηχρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου µετά την οριστική παραλαβή των υλικώναπό 

την αρµόδια επιτροπή παραλαβής των ανταλλακτικών-εργασιώντου ∆ήµου και µετά την προσκόµιση 

των νόµιµων παραστατικώνκαι δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

σύµφωνα µε τα άρθρα 25, 36 & 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η διάθεση και κατανοµή των αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό για την 

προµήθεια ανταλλακτικών - εργασιών είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και βάσει των 

πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν και µέχρι εξάντλησης τους. 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση µέχρι της απορροφήσεως 

όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισµού, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας και µέχρι 

την ανάδειξη νέου µειοδότη, για όλες τις οµάδες και τα οχήµατα - µηχ/τα - υπερκατασκευές που 

περιλαµβάνονται µέσα σε αυτές ή για ορισµένες οµάδες µε τους ίδιους όρους και µε τις αυτές τιµές, µε 

την προϋπόθεση ότι δε γίνεται υπέρβαση του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισµού και δεν προκαλείται 

επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση για το ∆ήµο.  

Άρθρο 23: ∆ηµοσίευση 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί άπαξ σε µία (1) εβδοµαδιαία και δύο 

(2)τοπικές ηµερήσιες, δύο (2) οικονοµικές ηµερήσιες εφηµερίδες και στο ΦΕΚ (στο 

Τεύχος∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης), καθώς επίσης θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του∆ήµου (www.komotini.gr)  και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», θα 

τοιχοκολληθεί στονπίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος. 

Τοπλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη διατίθενται από το 

δικτυακότόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.Οι δαπάνες για τη δηµοσίευση της παρούσας, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής 

βαρύνουντον ανάδοχο, στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η δηµοπρασία.  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

       

                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 

 

 

 

Του/της (φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προµηθευτών κατά περίπτωση) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………., όπως νόµιµα εκπροσωπείται από 

……………………………………………………………………………………………………..………, 

Με έδρα …………………………………………………..οδός…………………….…………………… 

αριθµ.:……,Τ.Κ…………, τηλ.…………………………..…………, 

fax……………………………………email………………………………………… 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π1 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 

1 

20.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  1 

20.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  2 

20.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ  3 

2 
20.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ  4 

20.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ  5 

3 30.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  6 
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30.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  7 

30.6671.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ  8 

4 

30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ  9 

30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΙΣΟΠΕ∆ΟΤΩΝ ΓΑΙΩΝ  10 

30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  11 

30.6672.01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ  12 

5 

20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 13 

6 
20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 ΟΛΕΣ 

7 
20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΟΛΕΣ 

9 

20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ  ΟΛΕΣ 

11 35.6671 
35.6672 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  15 

13 
20.6671.01 
20.6672.01 
30.6671.01 
30.6672.01 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΟΛΕΣ 

 

 

Ηµεροµηνία …/…/2015 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π2 

Του/της (φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προµηθευτών κατά περίπτωση) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………., όπως νόµιµα εκπροσωπείται από 

……………………………………………………………………………………………………..………, 

Με έδρα …………………………………………………..οδός…………………….…………………… 

αριθµ.:……,Τ.Κ…………, τηλ.…………………………..…………, 

fax……………………………………email………………………………………… 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Α/Α 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΟΜΑ∆Α 

13 
20.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Ίδιο µε Π1 1 

20.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ Ίδιο µε Π1 2 

14 

20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ Ίδιο µε Π1  3 

20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ Ίδιο µε Π1 4 

20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ Ίδιο µε Π1 5 

20.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ίδιο µε Π1 6 

15 
30.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Ίδιο µε Π1 7 

30.6263 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Ίδιο µε Π1 8 

16 

30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ Ίδιο µε Π1 9 

30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕ∆ΟΤΩΝ Ίδιο µε Π1 10 

30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ Ίδιο µε Π1 11 

30.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ Ίδιο µε Π1 12 

17 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

Ίδιο µε Π1 ΟΛΕΣ 

18 
20.6263 
20.6264    
30.6263 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ίδιο µε Π1 ΟΛΕΣ 
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30.6264 

19 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΟΛΕΣ 

20 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ίδιο µε Π1 ΟΛΕΣ 

21 35.6264 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ίδιο µε Π1 15 

21 

20.6263 
20.6264    
30.6263 
30.6264 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ίδιο µε Π1 ΟΛΕΣ 

     

 

 

 

Ηµεροµηνία ……/…..…/2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Του/της (φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προµηθευτών κατά περίπτωση) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………., όπως νόµιµα εκπροσωπείται από 

……………………………………………………………………………………………………..………, 

Με έδρα …………………………………………………..οδός…………………….…………………… 

αριθµ.:……,Τ.Κ…………, τηλ.…………………………..…………, 

fax……………………………………email………………………………………… 

 Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισµού για την 
προµήθεια  Ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κοµοτηνής για ένα έτος», τους 
αποδέχοµαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονοµική προσφορά : 

A/A ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ 

ΔΑ  

ΠΟΣΟ 

THTA 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 295/80 R 22.5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ) TEM 2   

2 295/80 R22.5 (∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM 10   

3 225/75 R 17,5 TEM 2   

4 16.9 - 24 TEM 2   

5 205 R 16 TEM 2   

6 175/70 R 14 TEM 4   

7 16.9-28 TEM 2   

8 185 R14 TEM 4   

9 15 X 600-6 TEM 2   

10 13 R 22,5 (∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM 6   

11 315/80 R 22,5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ) TEM 2   

12 315/80 R 22,5 (∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM 6   

13 165/70 R 13 TEM 4   

14 24-8.50-12 TEM 3   
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15 14,00-24 TEM 2   

16 155/80/ R 13 TEM 4   

17 18 x 18,50-8 TEM 2   

18 10 R 22.5 (∆ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ) TEM 4   

19 10 R 22.5 (ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ) TEM 2   

20 13.00 - 24 TEM 10   

21 7.50 - 16 TEM 2   

22 16.9 R30 TEM 2   

23 6.50 R16 TEM 1   

24 13.6 - 16 TEM 2   

25 900-16-90 TEM 2   

26 Αεροθάλαµος 16-9-24 TEM 2   

27 Αεροθάλαµος 15 x 26 TEM 1   

28 Αεροθάλαµος 12-5-18 TEM 3   

29 Αεροθάλαµος 1100 x 20 TEM 2   

30 Αεροθάλαµος 1400 x 24 TEM 1   

31 Αεροθάλαµος 17,5-25 TEM 1   

   

 ΣΥΝΟΛΟ  

 Φ.Π.Α  23%  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

Ηµεροµηνία …/…/2015                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 

Του/της (φυσικού προσώπου) ή της εταιρείας (ή ένωσης προµηθευτών κατά περίπτωση) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………….………., όπως νόµιµα εκπροσωπείται από 

……………………………………………………………………………………………………..………, 

Με έδρα …………………………………………………..οδός…………………….…………………… 

αριθµ.:……,Τ.Κ…………, τηλ.…………………………..…………, 

fax……………………………………email………………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισµού για την 

προµήθεια  Ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κοµοτηνής για ένα έτος», τους 

αποδέχοµαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονοµική προσφορά : 

 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

1 ΚΗΥ 7171 Man 140Am 63530 1   

2 ΚΗΥ 7243 Fiat-Iveco 12-80Ah-582A 1   

3 ΚΗΥ 7248 Fiat-Iveco 100Am 60022 1   

       

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

1 ΚΗΥ 2994 Ford 80Am 1   

2 ΚΗΥ 7158 Fiat-Iveco 140Am 1100A 1   

3 ΚΗΥ 7170 Fiat-Iveco 12V-140Am 1   

4 ΚΟΒ 8966 Ford 74Am-420A 1   

5 ΚΟΖ 8292 Hyundai 80Am-582A 1   

6 ΚΟΚ 5813 Fiat-Iveco 120Am 1   

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ 

1 ΜΕ 91047 BUTSHER 12V-75Am 1   
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2 ΜΕ 105744 JCB CASES 120Am 1   

3 ΜΕ 105775 ΚΛΑΡΚ 100Am 1   

4 ΜΕ 39358 FIAT 100Am 65268 1   

5 ΜΕ 24268 JCB 12V-120Am-730A 1   

6 ΜΕ 24271 Carerpillar 12V-170Am-1000A 1   

7 ΜΕ 28463 
Johnson-

Iveco 
12V-100Am 1   

8 ΜΕ 37445 Carerpillar 170Am 1   

9 ΜΕ 39382 Iveco 12V-80Am-700A 1   

10 ΜΕ 91008 Nissan 12V-100Am-850A 1   

       

ΦΟΡΤΗΓΑ 

1 ΚΗΥ 2915 Mercedes 12V-120Am 1   

2 ΚΗΥ 2937 Mercedes 12V-140Am 1   

3 ΚΗΥ 2969 Fiat-Iveco 12V-100Am 1   

4 ΚΗΥ 2978 Mercedes 12V-140Am-700A 1   

5 ΚΗΥ 7231 Fiat-Iveco 12V-100Am-705A 1   

       

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ 

1 ΚΗΥ 2910 Nissan 12V-80Am-582A 1   

2 ΚΗΥ 2970 Toyota 12V-40Am-300A 1   

3 ΚΗΥ 2976 Mercedes 12V-90Am-720A 1   

4 ΚΗΥ 2988 Citroen 12V-70Am-700A 1   

5 ΚΗΥ 2991 Renault 74Am-420A 1   

6 ΚΗΥ 2997 Scoda 12V-90Am 1   

7 ΚΗΥ 7167 Nissan 12V-100Am-670A 1   

8 ΚΗΥ 7198 Nissan 12V-100Am-600A 1   

9 ΚΗΥ 7224 Nissan 55D 23R -75Am 1   
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10 ΚΗΥ 7268 Mercedes 12V-80Am 1   

11 ΚΗΥ 7268 Mercedes 12V-80Am 1   

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

1 ΚΗΥ 7208 Hyundai 12V-75Am 1   

2 ΚΗΥ 7237 Hyundai 12V-40Am 1   

∆ΙΑΦΟΡΑ 

1 HUSQVARNA Trakter 12V-60Am 1   

2 ΑΜ 63210 Kubota 12V-74Am 1   

       

  

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 23%  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

Ημερομηνία ……./……../2015                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΨΗΚΤΡΕΣ ΣΑΡΩΘΡΑ 

 

Του προµηθευτή ………………………………………………………….., µε έδρα………………………………., 
οδός……………………………………………………, αριθµός ………, τηλέφωνο………………………………., φαξ 
……………………………….. 
 Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισµού για την 
προµήθεια  Ανταλλακτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Κοµοτηνής για ένα έτος», τους 
αποδέχοµαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονοµική προσφορά : 

 

ΣΑΡΩΘΡΑ ΟΜΑ∆Α 14 

Α/Α ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΜΑΡΚΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΚΟΥΠΕΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

1 ΜΕ 28463 
Johnson-

Iveco 
Φ 320 Πλαϊνή 11   

      Κεντρική 2   

2 ΜΕ 97790 Bucher Φουντούκια Συρµάτινα  90   

      Φουντούκια Πλαστικά  90   

3 ΜΕ 28484 
Johnson-

Iveco 
Φ 320 Πλαϊνή 10   

      Κεντρική 3   

      Σωλήνας  Επάνω 1   

4 ΜΕ 91047 BUTSHER Βούρτσα Συρµάτινη 5   

  

  

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α 23%  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

 

 

Κοµοτηνή ……./……../2015                                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ  

Ηµεροµηνία έκδοσης 

Προς ∆ήµο: 

Νοµού: 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. …………………….. για ευρώ ………………….. 

Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού των 

……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός ………………….. αριθµ. 

…………για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της ……………………,για την 

προµήθεια ………………. σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. ………….. διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την 

υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση 

κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς 

οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη 

της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………… 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν 

από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας. 

                                                                                                                             

Υπογραφή 


