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πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια
μπάνια έτους 2015"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
KOIΝΩΝΙΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις:
Του Π.Δ. 28/80
Του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
Του Ν.3731/08
Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Την αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) που
τροποποιήθηκε εν νέου με την 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπ. Οικονομικών,
Την αριθμ. 55064 (54912, 52706)/18.10.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η&Δ
Την αριθ.

50/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της

διακήρυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές ( τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την οργάνωση
εκδρομών και θαλασσίων μπάνιων των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠ (αρ. πρωτ.328/ 11-05-2015) και
ψηφίστηκε πίστωση σε βάρος του Νομικού Προσώπου του οικονομικού έτους 2015 σε βάρος του
Κ.Α: 15.6413.0001.
Την ανάγκη του Νομικού Προσώπου για την συγκεκριμένη εργασία
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την " Παροχή υπηρεσίας μεταφοράς των μελών
ΚΑΠΗ του ΝΠ σε εκδρομές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θαλάσσια
μπάνια έτους 2015» με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο
κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά σε ευρώ με τους παρακάτω όρους :
Ο

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α) Ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).
β) Το αριθ. 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
γ) το Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11): Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως.
δ) το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/10-12-2010): Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
ε) το άρθρο 20, παράγρ. 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23-12-2008), με βάση το οποίο
συμπληρώνεται το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006,
στ) το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
και την υπ’ αριθμ. 2/45564/0026/31-07-2001 (ΦΕΚ. 1066/10.08.01) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
περί «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95»
ζ) Την ΥΑ 35130/739/11-08-2010 περί Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.
2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
η)Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
- Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
θ)Το Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α/20-3-2007): Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.
ι)Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30 Α’/14-2-05): Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
κ)Το Ν. 2690/9-3-99 (ΦΕΚ 45 Α'): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
λ)Το Ν.2446/96 (ΦΕΚ 276 Α'): Τροποποίηση του Ν.711/77 (ΦΕΚ 284 Α') "περί ειδικών τουριστικών
λεωφορείων" και άλλες διατάξεις.
μ)Το Π.Δ. 346/01 (ΦΕΚ Α 233/11-10-2001): Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
των οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 EΚ του Συμβουλίου, «Περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού
μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως
των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών και διεθνών μεταφορών».
ν)Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,
ξ) Τη με αριθμό πρωτ. 34614 /18854 /12-05-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με θέμα «Έγκριση μίσθωσης λεωφορείων δημόσιας χρήσης»
ο) Την παρούσα Διακήρυξη, και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς
και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την
εκτέλεση της παρούσας υπηρεσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 2

Ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δαπάνη της εργασίας έχει προϋπολογισθεί σε

35.482,00 € εκ των οποίων τα 31.400,00 € είναι για την

αξία της δημοπρατούμενης εργασίας και τα 4.082,00€ για Φ.Π.Α. 13% και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους
του Νομικού Προσώπου

και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2015 βαρύνοντας

συγκεκριμένο κωδικό αριθμό πίστωσης 15.6413.0001. Ειδικότερα η υπηρεσία αφορά:

ΑΡΘΡΟ 3



Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠ για τρείς (3) μονοήμερες ημερήσιες
εκδρομές.



Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠ για την πραγματοποίηση
διήμερης εκδρομής



Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠ για την πραγματοποίηση
(1)τριήμερης εκδρομής



Υλοποίηση μεταφοράς των μελών των ΚΑΠΗ του ΝΠ για την πραγματοποίηση δέκα (10)
παραθαλάσσιων μετακινήσεων -μπάνια .

Ο

μίας (1)
μίας

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις

29 Μαϊου 2015

ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ , ενώπιον

της επιτροπής διαγωνισμού στο γραφείο του ΝΠ που βρίσκεται στη διεύθυνση

Ανεμώνης 1 - Άγιος

Στέφανος.
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο γραφείο του νομικού προσώπου «Κοινωνική Προστασία
Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου Η ΕΣΤΙΑ» Ανεμώνης 1 Άγιος Στέφανος Τηλ 210-8141700
(αρμόδιος υπάλληλος Κωνσταντίνου Στυλιανή) , μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού
ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα του διαγωνισμού και κατά την ώρα 11.00
π.μ έως την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 4

Ο

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την ανωτέρω εργασία , δεκτοί στο διαγωνισμό, γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό είναι τα παρακάτω:
1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% ήτοι 628,00 €.
2. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε

αυτό και το είδος των υπηρεσιών τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού
4. Πιστοποιητικό της αρμοδίας αρχής περί ενημέρωσης προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας .
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης
κατάστασης.
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7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναγράφονται οι φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.
από όπου έχουν αναλάβει παρόμοιες εργασίες
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου η επιχείρηση του συμμετέχοντος , νομικό πρόσωπο δε λειτουργεί
υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε

διαγωνισμούς του

Δημοσίου, των Ο.Τ.Α ή των ΝΠΔΔ.
10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει υποπέσει σε παράπτωμα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας , για την συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των
συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα , καθώς
εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα να έχει κάνει ψευδή δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία .
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών, ότι τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και ότι η προσφορά
του διαγωνιζόμενου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές .
12. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά.
Για ανώνυμες εταιρείες-συνεταιρισμούς αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητας του
θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας-Συνεταιρισμού, όπου θα εγκρίνεται η
συμμετοχή αυτών, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας ή του
συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες μπορούν να εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από

άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επίσης, υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της
εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπου φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού παρίστανται αυτοπροσώπως με
την επίδειξη της ταυτότητάς τους

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα και οι υπεύθυνες δηλώσεις να φέρουν υποχρεωτικά το γνήσιο της
υπογραφής. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντος.
ΑΡΘΡΟ 6

Ο

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγυήσεις( άρθρα 15, 18 & 26 του Π.Δ. 28/1980 )
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού,
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι
οχτώ ευρώ ( 628,00 €) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014)
Η εγγύηση επιστρέφεται σε όσους αποκλειστούν από το διαγωνισμό αμέσως, ενώ σε όσους
αποτύχουν επιστρέφεται μετά την ανακήρυξη του τελευταίου μειοδότη. Η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του αναδόχου αντικαθίσταται με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εργασίας, την
οποία είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων
εβδομήντα ευρώ ( 1.570,00 €) € και αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα( άρθρο 157 παρ. 1α

του Ν. 4281/2014)
Η ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εργασίας
σε ένα έτος και αρχίζει να υπολογίζεται από την υπογραφή της σύμβασης.

ορίζεται

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καθώς κι η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή γραμματίου σύστασης
4

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό γίνονται επίσης δεκτά και τα έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
Οι κοινοπραξίες ή ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν είτε μία κοινή εγγυητική
επιστολή, στο σώμα της οποίας να αναφέρονται ευκρινώς οι επωνυμίες όλων των εταιρειών που
συμμετέχουν σ’ αυτήν, ή ισόποσες με τον αριθμό των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση
εταιρειών, εγγυητικές επιστολές, το άθροισμα των ποσών των οποίων θα πρέπει να ισούται ακριβώς
με το αναφερόμενο στον παρόν άρθρο ποσό.
ΑΡΘΡΟ 7

Ο

:ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

7.1. Με ποινή αποκλεισμού οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε φάκελο
σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
Α.1.) Τον πλήρη τίτλο του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ»
2.) Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας
3.)Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
4.) Τα στοιχεία του αποστολέα
Β.)Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η εγγύηση
συμμετοχής. Αυτός ο φάκελος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με κεφαλαία γράμματα.
2. Τον πλήρη τίτλο του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ»
3. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
Επίσης εντός του φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τοποθετείται ξεχωριστός φάκελος με την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπου τοποθετούνται τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς δηλαδή
τεχνική περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών σύμφωνα με τα ζητούμενα από τη μελέτη, η
υποδομή του διαγωνιζόμενου , τυχόν επιπλέον δωρεάν παροχές και οτιδήποτε άλλο κρίνει
απαραίτητο για την απόδειξη ικανότητας εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας .
Γ.)Σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισμένο τοποθετείται η οικονομική προσφορά με τις εξής ενδείξεις:
1.)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
2. Τον πλήρη τίτλο του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ»
3. Τον αριθμό της διακήρυξης και τον τίτλο της εργασίας
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα

7.2 Σε περίπτωση που ο προσφέρων διαφωνεί με κάποιους όρους της διακήρυξης, πρέπει στην προσφορά
του ρητά να αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται και να αναφέρει τους όρους που είναι
διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν.
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7.3 Προσφορά για μέρος της ποσότητας της εργασίας που περιγράφεται στην παρούσα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
7.4 Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών δεν επιτρέπεται.
7.5 Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 8

Ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενος από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
8.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των ενενήντα (90) ημερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
8.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 9

Ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

9.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής
κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Νομικό Πρόσωπο όπως προβλέπεται από τον Νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10.1 Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 3, κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών
και αυτό γράφεται στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή
προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν από τη
λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
10.2 Μετά τη λήξη παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει
από αυτήν η αποσφράγιση του φακέλου με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά σειρά
παράδοσής τους και γράφονται στο πρακτικό τα περιεχόμενα σε κάθε φάκελο περιληπτικά. Ο φάκελος που
περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος, γράφεται δε πάνω σε αυτόν ο αύξων αριθμός
του συμμετέχοντος που έχει γραφεί και στον φάκελο με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια η
επιτροπή προβαίνει στην καταχώριση αυτών που υποβάλλουν προσφορά σε πρακτικό.
10.3 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην
αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστικά, ώστε να γίνει έλεγχος των
δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που θα αποκλεισθούν.
10.4 Εν συνεχεία μετατρέπεται και πάλι η συνεδρίαση σε δημόσια και ανακοινώνονται τα ονόματα όσων
αποκλείσθηκαν και ο λόγος του αποκλεισμού τους.
10.5 Ακολούθως συνεχίζει η συνεδρίαση στην οποία παρουσία των διαγωνιζομένων γίνεται πρώτα το
άνοιγμα των τεχνικών και εν συνεχεία των οικονομικών προσφορών. Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον εκ των
συμμετεχόντων λόγω ελλιπών στοιχείων ή τεχνικών στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
υπηρεσίας.
10.6 Κατά τη συνεδρίαση αυτή, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί και σε διαφορετική ημέρα και ώρα,
αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και γράφονται οι τιμές στο πρακτικό
του διαγωνισμού ανακοινούμενες μεγαλόφωνα.
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10.7 Το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό αν κατά την κρίση του
δεν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του.
10.8 Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
10.9 Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του ΝΠ και εντός δέκα (10) ημερών
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την
υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι
προβλεπόμενες από το Π.Δ. 28/80 κυρώσεις.
10.10 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή της .
ΑΡΘΡΟ 11

Ο

ΤΙΜΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

11.1 Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε
ευρώ.
11.2 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει επίσης να έχουν υπόψη τους ότι ο ανάδοχος βαρύνεται στις από τον νόμο
προβλεπόμενες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), φόρο εισοδήματος, καθώς και
με κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θα ισχύει κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή αυτές που τυχόν ισχύσουν
μεταγενέστερα και οι οποίες θα ορισθούν με σχετικό Νόμο.
Στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των διοδίων πλην διοδίων της Γέφυρας
Ρίου- Αντιρρίου.
11.3 Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον
τύπο.
ΑΡΘΡΟ 12

Ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.Οι πληρωμές της αξίας της κάθε υπηρεσίας θα γίνει με την πέρας της υπηρεσίας και την επιστροφή των
μελών στον τόπο αναχώρησης τους, από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Διονύσου, με την έκδοση
ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και των σχετικών ισόποσων
εξοφλητικών τιμολογίων, τα οποία υπόκεινται στις όποιες κρατήσεις ορίζει ισχύουσα νομοθεσία.
Θα γίνονται με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν μετά την παραλαβή της εργασίας και βάσει
σχετικής εκκαθαρίσεως αυτής και πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής.
2. Η αμοιβή του αντισυμβαλλόμενου υπόκειται σε όλες κατά νόμο κρατήσεις (φόρος εισοδήματος κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 13

Ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης είναι τα παρακάτω:
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Η οικονομική προσφορά
4. Η συνολική προσφορά του αναδόχου με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία.
5.. Η συγγραφή υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 14

Ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δύναται η τροποποίηση του προϋπολογισμού λόγω μεταβολής από τυχόν προσθήκη νέων εργασιών, βάσει
του αρθρ. 41 του Π.Δ. 28/80.
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ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και ένα έτος

και τίθεται εν ισχύ

κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
ο

ΑΡΘΡΟ 16 ΓΕΝΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά αντίγραφα και να λάβουν γνώση της διακήρυξης
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Ν.Π. Ανεμώνης 1- Άγιος Στέφανος Τηλ 2108141700 έως και δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Διονύσου www.dionysos.gr.
Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, διόδια , βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και
υποχρέωση του Ν.Π.Δ.Δ.
Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.Δ 28/80, του Ν. 3463/06

καθώς και οι οικείες

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του νομικού προσώπου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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