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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένη Προσφορά

για την  επιλογή ενός αναδόχου (προμηθευτή)  με κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη

τιμή,  για το έργο (προμήθεια):  «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου και συνοδά έργα

διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Υποέργο 7: Προμήθεια περιστρεφόμενων κάδων

κομποστοποίησης»,  όπως  αυτό  αναλυτικά  αναφέρεται  στη  συνημμένη  Μελέτη  της

Υπηρεσίας  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  Προκήρυξης,  με  βάση  το

παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει:

1. Tο Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150 Α/2007),

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α 267/03-12-2007), όπως τροποποιήθηκε με

το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25-01-2013) και ισχύει,

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

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/13-07-2010),

4. Την  παρ.  3  του  άρθρου  4  του  Ν.  4013/2011  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων -

Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  Ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  -

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011),

5. Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του

π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014).

6. Την υπ’ αρ. 43804/ΕΥΘΥ2041/2009 (ΥΠΑΣΥΔ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και

Οικονομικών (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009), όπως ισχύει,

7. Το  ΦΕΚ  ΤΑΕ&ΕΠΕ  11809/01-10-2009  «Ανακοίνωση  καταχώρησης  στο  Μητρώο

Ανωνύμων  Εταιρειών  της  σύστασης  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία

«ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΣΤΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΑ)» με δ.τ. «ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)»,
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8. Το υπ’ αρ. 32716/23-09-2009 Καταστατικό της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ),

και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους. 

Το έργο (προμήθεια):  «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου και συνοδά έργα διαχείρισης

στερεών αποβλήτων - Υποέργο 7: Προμήθεια περιστρεφόμενων κάδων κομποστοποίησης»

είναι  προϋπολογισμού είκοσι  τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (24.900,00 €)  χωρίς

Φ.Π.Α. και τριάντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ (30.627,00 €) με Φ.Π.Α. 23%.και η

χρηματοδότηση  προέρχεται  από το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον  &  Αειφόρος

Ανάπτυξη»  2007-2013»  και  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο  Συνοχής,  αρ.  πρωτ.

Απόφασης ένταξης: 127400/27-06-2014 (ΑΔΑ: Β8ΧΣ0-1ΨΧ), αρ. πρωτ. 1ης τροποποίησης

Απόφασης ένταξης: 7066/21-05-2015 (ΑΔΑ: ΩΗΞΔ465ΦΘΘ-ΚΝΘ).

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη έχουν:

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν

θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν την συγκεκριμένη προμήθεια

και  οι  οποίοι  λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες

χώρες που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει  τη  Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του

Παγκοσμίου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η  οποία  κυρώθηκε  στην  Ελλάδα  με  το  Ν.

2513/1997  και  των  πολυμερών  διαπραγματεύσεων  του  Γύρου  της  Ουρουγουάης,

καθώς  και  από  τρίτες  χώρες  που  έχουν  συνάψει  συμφωνίες  σύνδεσης  ή  διμερείς

συμφωνίες με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα προσόντα

που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας Προκήρυξης.

β) Ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούμενοι

στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν την

συγκεκριμένη προμήθεια και  οι  οποίοι  λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα

με  το  Ν.  2513/1997  και  των  πολυμερών  διαπραγματεύσεων  του  Γύρου  της

Ουρουγουάης, καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή

διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. και οι οποίοι πληρούν τους όρους και διαθέτουν τα

προσόντα  που  καθορίζονται  στην  συνέχεια  της  παρούσας  Προκήρυξης,  οι  οποίοι

υποβάλλουν κοινή Προσφορά.

Στην περίπτωση ενώσεων ή Κοινοπραξιών ισχύουν τα ακόλουθα:

 Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα

και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης -

ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση ή Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί

μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

 Οι  ενώσεις  δεν  απαιτείται  να  έχουν  λάβει  συγκεκριμένη  νομική  μορφή

προκειμένου να υποβάλουν Προσφορά.
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Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες

από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν,  αυτόνομα ή σε

κοινοπραξία  ή  ένωση  σε  παραπάνω  από  μία  προσφορές,  αποκλείονται από  το

διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.

1.2. Αποκλείονται του δικαιώματος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι:

α)  σε  βάρος  των  οποίων  υπάρχει  οριστική  καταδικαστική  απόφαση,  γνωστή  στην

αναθέτουσα  αρχή,  για  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,  απάτη  ή

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

β)  που βρίσκονται  σε πτώχευση, εκκαθάριση,  παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική

διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία

κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού

συμβιβασμού,

γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει

απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που

μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

2.1. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 

2.1.1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία – ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.

(ΟΤΑ), Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος, Τ.Κ. 73135, Χανιά, μέχρι τις 10/07/2015, ημέρα

Παρασκευή  και  μέχρι  ώρα  11.00  π.μ.  (ώρα  λήξης  υποβολής  προσφορών). Η

ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ).

2.1.2. Μετά  τη  κατάθεση  της  προσφοράς  δεν  γίνεται  αποδεκτή  καμία  υποβολή

συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την

Επιτροπή Διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

2.1.3. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη

ημερομηνία και ώρα. 

2.2. Σύνταξη Προσφορών 

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική

Γλώσσα  και  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  παρακάτω  στα  Σημεία  2.5,  2.6  και  2.7  της

παρούσας Προκήρυξης.

2.3. Υποβολή Προσφορών 

2.3.1. Για  ερωτήματα  που  ενδεχόμενα  προκύψουν  σχετικά  με  το  παρόν  τεύχος  της

Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματά τους στη Διεύθυνση

Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ),  Γρηγορίου Ε’ 50, 4ος όροφος,  Τ.Κ. 73135,

Χανιά, τηλ. 28210 91888, εσωτερικό 106, Υπεύθυνος Ηρακλής Καραμπατσάκης, Διευθυντής

Τεχνικής Υπηρεσίας,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  dedisa@dedisa.gr ή με τηλεομοιοτυπία

στον αριθμό 28210 83400 με την ένδειξη  «Ερώτηση για τον υπ’ αρ. 9/2015 πρόχειρο

διαγωνισμό».
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2.3.2. Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω:

 ΕΛΤΑ

 Εταιριών Ταχυμεταφορών 

Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο

εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω

ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία

σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

 Νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων.

2.3.3. Οι φάκελοι με τις προσφορές πρέπει να φέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση και τα

στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax κ.λπ.) του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

Προσφορά

Για τον υπ’ αρ. 9/2015 πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο:

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Γαύδου και συνοδά έργα διαχείρισης στερεών

αποβλήτων - Υποέργο 7: Προμήθεια περιστρεφόμενων κάδων κομποστοποίησης»

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 10/07/2015

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία»

2.3.4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφημένος και πρωτότυπα

υπογεγραμμένος από το νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ

όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη μονογραφή του. 

2.3.5. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει  τους ακόλουθους τρεις  (3)  επιμέρους

υποφακέλους:

1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά

στο Σημείο 2.5. 

2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στο

Σημείο 2.6. 

3. Φάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  που  είναι  σφραγισμένος  επί  ποινή

αποκλεισμού και  περιέχει  την  Οικονομική  Προσφορά  των  συμμετεχόντων.  Τα

περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο 2.7. 

2.3.6. Η υποβολή  προσφοράς συνεπάγεται  αυτόματα  και  την  πλήρη  και  ανεπιφύλακτη

αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης.

2.3.7. Δεκτές  γίνονται  μόνο  οι  προσφορές  που  περιλαμβάνουν  το  σύνολο  των

ζητούμενων από τη Μελέτη της Υπηρεσίας ειδών.

Αποδεκτές  είναι  μόνο  οι  οικονομικές  προσφορές  που  δεν  υπερβαίνουν  τον

προϋπολογισμό της Μελέτης της Υπηρεσίας (24.900,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).

2.4 Ισχύς προσφορών

Οι  προσφορές  δεσμεύουν  τους  προσφέροντες  για  120  ημερολογιακές  ημέρες  από  την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση

του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.

2.5. Περιεχόμενα φακέλου «Δικαιολογητικά»

2.5.1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί  με  την προσφορά τους,  στον

υποφάκελο  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  τα  κάτωθι  οριζόμενα  δικαιολογητικά  στην  Ελληνική
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γλώσσα.  Σε αντίθετη περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, ο προσφέρων  αποκλείεται από τη

διαδικασία  ανάθεσης  του  έργου.  Δικαιολογητικά  που  έχουν  εκδοθεί  εκτός  Ελλάδας  θα

συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφραση  τους  στην  ελληνική  γλώσσα,  επί  ποινή

αποκλεισμού.

2.5.2. Ειδικότερα,  ο  υποφάκελος  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»  περιλαμβάνει  τα  κάτωθι

δικαιολογητικά και έγγραφα:

2.5.2.1. Έγγραφα  για  την  νόμιμη  λειτουργία  του  προσφέροντος  και  τη

συμμετοχή του στη διαδικασία:

α.  Απόφαση  του  Δ.Σ.  ή  του  δεσμεύοντος  φυσικού  προσώπου  ή  οργάνου  κάθε

συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για την έγκριση συμμετοχής του σε αυτόν  (δεν απαιτείται

στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από φυσικό πρόσωπο), για την έγκριση συμμετοχής

στη συγκεκριμένη ένωση (σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών), για τον ορισμό του

νομίμου  εκπροσώπου  του  διαγωνιζόμενου,  για  την  αποδοχή  της  αλληλέγγυας  και  εις

ολόκληρον ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στην ένωση (σε περίπτωση ένωσης παρόχων

υπηρεσιών) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση, για το

ποσοστό  συμμετοχής  κάθε  οικονομικού  φορέα  στο  κοινό  σχήμα  και  για  το  μέρος  της

παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως μέλος της ένωσης (σε περίπτωση ένωσης) στο

σύνολο  της  προσφοράς.  Στην  περίπτωση  συμμετοχής  φυσικού  προσώπου  σε  ένωση

παρόχων υπηρεσιών, η ανωτέρω απόφαση για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ένωση, για

τον  ορισμό  του  νομίμου  εκπροσώπου  του  διαγωνιζόμενου,  για  την  αποδοχή  της

αλληλέγγυας  και  εις  ολόκληρον  ευθύνης  όλων  των  συμμετεχόντων  στην  ένωση  για  την

εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση,  για  το  ποσοστό

συμμετοχής στο κοινό σχήμα και για το μέρος της παροχής υπηρεσιών που αναλαμβάνει ως

μέλος της ένωσης στο σύνολο της προσφοράς, αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση της

παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με αντίστοιχο

περιεχόμενο.

β.  Σύσταση  νομικού  προσώπου:  Αντίγραφο  του  καταστατικού  της  επιχείρησης  ή  άλλο

έγγραφο που να αποδεικνύει  τη σύσταση κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και  τυχόν

τροποποιήσεις του (ως ισχύει, θεωρημένο από την αρμόδια προς τούτο Αρχή), τα αντίστοιχα

ΦΕΚ δημοσίευσης  (εάν  υφίστανται,  δεδομένης  της  νομικής  μορφής  του  συμμετέχοντος),

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο (ομοίως βάσει της νομικής μορφής του

συμμετέχοντος,  λ.χ.  ΦΕΚ)  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  τα  πρόσωπα  που  νόμιμα

δεσμεύουν τον οικονομικό φορέα, το αντικείμενο δραστηριότητάς του, καθώς και η χώρα -

έδρα εγκατάστασής του.

γ. Σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας, Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.

4  του  άρθρου  8  του  Ν.  1599/1986  (ΦΕΚ  Α  75),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  του  νομίμου

εκπροσώπου  κάθε  συμμετέχοντος  σε  αυτήν,  ότι  δεν  συμμετέχει  έμμεσα  ή  άμεσα  στον

παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

2.5.2.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75),

όπως εκάστοτε  ισχύει,  με  ημερομηνία εντός  των τελευταίων τριάντα (30)  ημερολογιακών

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, στην οποία να δηλώνεται

ότι:
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Ι. Ο προσφέρων:

(α) είναι  εγγεγραμμένος  στο  οικείο  επαγγελματικό  μητρώο,  Επιμελητήριο  ή

επαγγελματική ένωση,

(β) δεν έχει  καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στο σημείο

1.2. (αναλυτική καταγραφή στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης),

(γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική

διαχείριση  ή  αναγκαστικό  συμβιβασμό  ή  δεν  έχει  κινηθεί  εναντίον  του  διαδικασία

κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση  αναγκαστικής  διαχείρισης  ή  πτωχευτικού

συμβιβασμού,

(δ) είναι φορολογικά ενήμερος,

(ε) είναι ασφαλιστικά ενήμερος και 

ΙΙ. η υποβαλλόμενη προσφορά:

(α) συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων

ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται,

(β) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή,

ΙΙΙ αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση

των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 5 της παρούσας Προκήρυξης. 

Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και φορείς της περ. α της παρ. 2 του

άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α’ 74) (το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα

με  τις  κείμενες  διατάξεις  από  κρατικούς  πόρους  κατά  50%  τουλάχιστον  του  ετήσιου

προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται

στις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  ν.  3429/2005,  καθώς  και  τα  νομικά  πρόσωπα  και  τις

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.) γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων

εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα

οποία  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  καθώς  και  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από  τα

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις  ως άνω αναφερόμενες

υπηρεσίες και φορείς.

Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από

τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή δήλωση

κατά  την  παροχή  σημαντικών  πληροφοριών  που  ζητούνται  στον  εν  λόγω  διαγωνισμό,

αποκλείεται.

Οι  υποβαλλόμενες  με  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  υπεύθυνες  δηλώσεις  πρέπει  να

υπογράφονται  από  πρόσωπο,  το  οποίο  εκπροσωπεί  νομίμως  την  συμμετέχουσα  στο

διαγωνισμό  επιχείρηση ή  να  προκύπτει  ότι  το  πρόσωπο που  υπογράφει  την  υπεύθυνη

δήλωση έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
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2.6. Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά»

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα περιέχει την περιγραφή (τύπος, χώρα καταγωγής κ.λπ.)

και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  προσφερόμενων  ειδών,  οι  οποίες  επί  ποινή

αποκλεισμού πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προς προμήθεια ειδών

που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης της Υπηρεσίας.

2.7. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά»

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά για την

εκτέλεση  του  έργου,  η  οποία  θα  υποβληθεί  με  τη  συμπλήρωση  του  πίνακα  του

παραρτήματος της παρούσας Προκήρυξης σε τιμές ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ,

χωρίς ΦΠΑ:

Οι τιμές μονάδων της προσφοράς θα είναι σε ακέραιες μονάδες ή με δύο δεκαδικά ψηφία και

θα  πρέπει  να  αναγράφονται  αριθμητικά  και  ολογράφως και  σε  περίπτωση που  υπάρχει

διαφορά θα λαμβάνονται  υπόψη οι  τιμές  που αναγράφονται  ολογράφως.  Παράλειψη της

ολόγραφου γραφής καθιστά την προσφορά  απαράδεκτη. Όλα τα στοιχεία της οικονομικής

προσφοράς θα είναι, είτε είναι συμπληρωμένα με το χέρι, είτε με γραφομηχανή, είτε με Η/Υ,

σε κάθε δε περίπτωση ευανάγνωστα. Προσφορά που δεν πληροί αυτόν τον όρο κρίνεται

απαράδεκτη.

Η συνολική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως με

ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν λογιστικά λάθη στην προσφορά, η Επιτροπή Διαγωνισμού

διορθώνει τα λογιστικά λάθη και μονογράφει τις διορθώσεις.

Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως

και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.

Επισημαίνεται, πως το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς θα είναι επί ποινή αποκλεισμού

υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπου του διαγωνιζομένου (ως ο τελευταίος κατά τα

προαναφερθέντα νόμιμα εκπροσωπείται.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση υπόκεινται στην κράτηση 0,10% της παρ. 3 του άρθρου 4

του Ν. 4013/2011 και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στις Οικονομικές Προσφορές των

διαγωνιζομένων. 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1. Επιτροπή Διαγωνισμού

Αρμόδιο  όργανο  για  την  αποσφράγιση των  προσφορών,  την  αξιολόγηση  των

δικαιολογητικών  και  των  τεχνικών και  οικονομικών προσφορών  που  θα  υποβληθούν,  τη

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όπου προβλέπεται, τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών,

καθώς και τη γνωμοδότηση επί παντός θέματος, που τυχόν προκύψει, από την κατακύρωση

της  παροχής  υπηρεσιών  της  ανάθεσης  μέχρι  την  παραλαβή  των  υπηρεσιών,  είναι  η

Επιτροπή  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  των  διαγωνισμών  και  των  διαδικασιών

διαπραγμάτευσης (που θα αναφέρεται ως Επιτροπή Διαγωνισμού – ΕΔ).

Ειδικότερα,  η  Επιτροπή  έχει  την  ευθύνη  της  παραλαβής,  αποσφράγισης,  ελέγχου  και

αξιολόγησης των προσφορών και  της τελικής κατάταξής τους.  Η Επιτροπή συντάσσει τα
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Πρακτικά της και εισηγείται προς το  Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) για την

ανάθεση της σύμβασης.

3.2. Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της χαμηλότερης τιμής. Η διαδικασία

αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς και των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και έλεγχός τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο

2.5.  και  2.6.  της παρούσας Προκήρυξης.  Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία

ελέγχου  του  σταδίου  αυτού  πρέπει  να  απορριφθούν  προσφορές,  η  ΕΔ  συντάσσει

πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει και δικαιολογεί ειδικά την απόρριψη. 

Αποσφράγιση  του  υποφακέλου  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  γίνεται  μόνο  για  τις

προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και  των

τεχνικών προσφορών κριθούν αποδεκτές.

(ii) Αποσφράγιση και έλεγχος υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ανακοίνωση

τιμών. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου του σταδίου αυτού πρέπει να

απορριφθούν  προσφορές,  η  ΕΔ  συντάσσει  πρακτικό,  στο  οποίο  τεκμηριώνει  και

δικαιολογεί ειδικά την απόρριψη.

Όταν  ο  προμηθευτής  ο  οποίος  προσφέρει  τη  χαμηλότερη  τιμή  δεν  προσκομίζει  ένα  ή

περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται στο

άρθρο 5 της παρούσας Προκήρυξης, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως

επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα

από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση

γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ` εξής. Αν

κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, κατά τα ανωτέρω, ένα ή περισσότερα από

τα έγγραφα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Για τις διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ / ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι  (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής

έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998,

οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα

έναντι των οποίων υποβλήθηκε η Δήλωση του σημείου 2.5.2.3. της παρούσας Προκήρυξης,

διαφορετικά  θα  αποκλεισθεί. Στην  περίπτωση  αυτή,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα  έχει  το

δικαίωμα να καλέσει το διαγωνιζόμενο με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή με τις ίδιες

προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι

τα ακόλουθα:
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1. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  επαγγελματικού  μητρώου,  ή

επαγγελματικής ένωσης με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και

το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης

ειδοποίησης.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει,  ότι  δεν

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της

παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

3. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από

το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή δεν έχει  κινηθεί

εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή

πτωχευτικού συμβιβασμού.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς

τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.2. Κατόπιν  της  προσήκουσας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  η  ΕΔ

εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) την ανάθεση του έργου στον

επικρατέστερο προσφέροντα σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) εκδίδει απόφαση ανάθεσης και καλεί τον ανάδοχο να υπογράψει τη

σχετική σύμβαση.

5.3. Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί

και θα συνδέεται με το παραδοτέο. 

6. ΧΡΟΝΟΣ / ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

6.1. Ο  χρόνος  παράδοσης  θα  είναι  κατά  μέγιστο  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές

ημέρες.

6.3. Ο τόπος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών είναι ο Δήμος Γαύδου.

7. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Προκήρυξη και η Μελέτη της Υπηρεσίας που την συνοδεύει, έχει αναρτηθεί στα

γραφεία της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) και στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) www  .  dedisa  .  gr

και η Προκήρυξη στον διαδικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. στις 23/06/2015.
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Χανιά, 23/06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ MSc
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 Περιστρεφόμενος κάδος κομποστοποίησης

χωρητικότητας 250 lt περίπου

τεμάχιο 35

2 Περιστρεφόμενος κάδος κομποστοποίησης

χωρητικότητας 400 lt περίπου

τεμάχιο 3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:
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