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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

 Αργοστόλι:   10/09/2015 
                               Aριθ.Πρωτ.: 35389 
                               Αριθ.Απόφασης: 832 

Προϋπολογισµός:   36.900,00 € µε το Φ.Π.Α. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

  

       ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

δηµόσιο πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
Συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 
30.000,00 € χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 36.900,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 14/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς και µε τους παρακάτω όρους: 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήµατος (µηχανήµατος 
έργου ΜΕ), καινούργιου ή µεταχειρισµένου, το οποίο αποτελείται από φορτηγό όχηµα, τουλάχιστον 
3,5 tn (µικτού φορτίου) µε καινούργια και αµεταχείριστη υπερκατασκευή.  

Το όχηµα θα καλύψει τις ανάγκες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών: 

• του συνεργείου ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση του ∆ηµοτικού Φωτισµού: αλλαγή 
λαµπτήρων) και 

• του τµήµατος πρασίνου (κλάδεµα δέντρων κλπ.)  
Το υπό προµήθεια όχηµα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπερκατασκευή µε ανυψωτικό 
µηχανισµό και θα είναι ισχυρής κατασκευής. 

Το ύψος εργασίας καθορίζεται τουλάχιστον στα 18,5 m (ύψος πατώµατος καλαθιού από το έδαφος 
άνω των 16,5 m). 

Λοιπές λεπτοµέρειες, περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.  
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

2. Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 
11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση 
µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 

3. Την Π 1/3305/03-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 τεύχος B)  

4. Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

5.  Της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003 «Κανονισµό Ελέγχων 
Ανυψωτικών Μηχανηµάτων» 

6. Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 

7. Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη 
µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

8. Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 

9. Της Εγκύκλ. ΟΙΚ. 372/1709/26-01-1999 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σχετικών µε θέµατα 
κρατικών αυτοκινήτων και επικοινωνιών στις Περιφέρειες» 

10. Του Άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 

11. Του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (σχετικά µε τα µηχανήµατα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ) και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 377/93» 

12. Της Υ.Α. 6400/2060/1984 ΦΕΚ 387/Β «∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης  της 
κυκλοφορίας κ.λπ. αυτ/των των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53 και δικύκλων» 

13. Της Εγκύκλ. 1759/25489/12-12-2005 «έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από το ελεύθερο εµπόριο» 

14. Της Κ.Υ.Α. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/2010) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και 
ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά 
Αυτοκίνητα» 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και µε τους 
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όρους που καθορίζει το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Κανόνες δηµοσιότητας  

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 23 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 

Η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

Για ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 της 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ορισµοί  

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»:  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

2.  «Ανάδοχος προµηθευτής» ή «Προµηθευτής»:  

Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία στο 
οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός 

3. «∆ηµοπρατούσα Αρχή» ή «(∆Α)» και «Αναθέτουσα Αρχή»:  

Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

4.  «∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία»: Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

5. «Προϊσταµένη Αρχή»: Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ή η Οικονοµική Επιτροπή κατά περίπτωση 

6. «∆ιαγωνιζόµενος» - «Προσφέρων»:  Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή ένωση  που θα 
υποβάλλει προσφορά.  

7. «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Το αρµόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 
προσφορών  όργανο/α της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το 
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σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

8. «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 
συµµετέχοντες.  

9. «Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η 
οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

10. «Συµβατικό Τίµηµα»: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 

11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης 
και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την 
παραλαβή των Παραδοτέων της σύµβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Προθεσµία παραλαβής τευχών 

Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε την µελέτη, διατίθεται από τον ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 

κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την 
Προκήρυξη και την Μελέτη, µέχρι και πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής 
προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού), από την παραπάνω υπηρεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 22α Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών), στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου ΚΕΦΑΛΟΣ. 
Σε περίπτωση που ο ∆ιαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και ώρα , την 
Τρίτη 29 Σεπτεµβρίου 2015. 

Οδός  : Λεωφόρος Βεργωτή  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 
Αρµόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες:   κ. ∆ιονύσιος Παγώνης 
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ΑΡΘΡΟ 9ο 

Υποβολή προσφορών – φάκελος προσφοράς – χρόνος ισχύος προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους 
µέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, 
εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην, 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και 
ανωτέρας βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου 
Προσφοράς του. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) 
υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) 
αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, 
σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια: 

«∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
• Με την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ» 

Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους 
υποφακέλους:  

1. τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,  
2. τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς,  
3. τον Υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς.  

Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και 
τον τίτλο αντιστοίχως: ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Τα περιεχόµενα του υποφάκελου της Τεχνικής Προσφοράς για το καλαθοφόρο όχηµα, θα συµφωνεί 
απόλυτα µε τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νοµοθεσία, τους κανονισµούς 
της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally friendly vehicles). 
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Η κυκλοφορία και χρήση του καλαθοφόρου οχήµατος θα διέπεται από τα παρακάτω δύο 
νοµοθετήµατα, τα οποία καλύπτουν: 

• Τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή και την επισήµανσή τους µε τη σήµανση CE, 
σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή 
εναρµονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο (Π∆ 57/2010,  ΦΕΚ 97/Α’/25-06-2010).  

• Τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο τους, όπως  ορίζεται  στον «Κανονισµό 
Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανηµάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003,  ΦΕΚ 
1186/Β/2003). 

Όλα τα επιµέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από τα πιο αυστηρά πιστοποιητικά ελέγχου και 
ασφαλούς λειτουργίας. 
Στην τεχνική περιγραφή του προµηθευτή θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που 
ζητούνται στο Παράρτηµα Α της Μελέτης για το όχηµα (καθώς και τεχνική περιγραφή για την 
υπερκατασκευή – καλάθι), σε συνδυασµό µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης και να 
προσκοµίζονται µε την προσφορά του, το σύνολο των ακόλουθων απαιτήσεων (τεχνικών 
χαρακτηριστικών, πιστοποιητικών, εγγυήσεων: καλής λειτουργίας & παροχής ανταλλακτικών, 
συνθηκών λειτουργίας, χρωµατισµών – επιγραφών, εγχειριδίων, κατάλογο ανταλλακτικών, 
εκπαίδευσης, εξοπλισµού, κλπ.) των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ελέγχεται η συµµόρφωσή 
τους µε αυτές.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 
ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνετε εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη 
της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 2 µηνών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προσκοµίζουν σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής των επόµενων παραγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 
του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε, µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/14. 

Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες. 

Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε 
διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεων διευκρινίζεται τα εξής:  

1. Απλά Αντίγραφα ∆ηµοσίων Εγγράφων 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δηµόσιων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και του φορείς της περ. 
α΄της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν περιλαµβάνει 
τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.α.), για τα οποία συνεχίζει 
να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 

2.  Απλά Αντίγραφα  αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων 

Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή 
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρο 36 παρ. 
2β του κώδικα δικηγόρων (Ν.4194/2013).  

3.  Απλά Αντίγραφα  ιδιωτικών Εγγράφων 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του  
κώδικα δικηγόρων Ν. 4194/13, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
Εφόσον κατατεθούν φωτοαντίγραφα κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος υποχρεούται να διενεργεί 
δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που 
αναγράφονται σε αυτά σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014, την κατευθυντήρια οδηγία 6 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 3699/10-9-14) και τα έγγραφα µε Α∆Α : ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗΟΧ-6ΥΖ  
του Υπουργείου ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν µαζί µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά τους τα παρακάτω 
δικαιολογητικά µε ποινή αποκλεισµού: 

Α. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 
22 της παρούσας) που είναι το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 
το  ΦΠΑ 

Β. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό 
και το είδος των εργασιών τους, που θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού  

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 

• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των  Ο.Τ.Α. 

• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 

• Τα κατασκευαστικά στοιχεία του καλαθοφόρου πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και 
του Κ.Ο.Κ. Επίσης, το καλαθοφόρο θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή του µε όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και 
συγκεκριµµένα αυτών της παραγράφου 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ του Κεφαλαίου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης. 

∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την 
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ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ,προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  

Ε.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς 
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 

ΣΤ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

Ζ. Πιστοποιητικό αρµόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ,αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία  

Η. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το οποίο 
να προκύπτει 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 οποίο 
καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος , υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86 όπου 
αναφέρονται  µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά.  

 

ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα 
εγκατάστασής τους.  

 

 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 

Α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες  

Β. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής 
τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ 
κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι 
δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους. 

Γ. Ειδικότερα τα  ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές , στις 
περιπτώσεις των Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και 
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα σύµβουλο για τις Α.Ε., απόσπασµα ποινικού µητρώου ή 
άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 
δεν έχουν καταδικασθεί για αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης  Η. του παρόντος άρθρου. 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον: 

Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 

συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 

β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που 

αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)  

 

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 

Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να είναι 
πρωτότυπες και να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή 
όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής και να φέρουν βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
του διαγωνισµού την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών ,σύµφωνα µε 
την παρούσα διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µετά 
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης , δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία 
για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται 
οι φάκελοι των δικαιολογητικών και των τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού 
σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται, µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών 
των κυρίως φακέλων  και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων των κυρίως φακέλων  µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας. 
 Η Οικονοµική προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, όσων τα δικαιολογητικά και τεχνικά 
στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε 
το παράρτηµα Γ της Μελέτης ή το άρθρο 24 της παρούσας διακήρυξης ύστερα από γνωµοδότηση 
της επιτροπής αξιολόγησης προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 

1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
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2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς του αναδόχου  

6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός   

7. Η Τεχνική Έκθεση 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ανακοίνωση αποτελέσµατος  

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να 
προσέλθει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 ηµερών, αλλά ούτε µεγαλύτερο 
των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Σύµβαση  

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της 
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν που µε την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η 
σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας 
µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  

Παραλαβή 

Η παραλαβή του προς προµήθεια µηχανήµατος έργου (ΜΕ) - καλαθοφόρου οχήµατος, θα γίνει από 
την επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η παραλαβή 
πραγµατοποιείται µέσα στο οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
αναφερόµενα στη σύµβαση και τα άρθρα 28, 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  

Πληρωµή 

Η πληρωµή της αξίας του προς προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει µετά την οριστική 
παραλαβή σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 1α του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
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Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του καλαθοφόρου οχήµατος, αυτό δεν πληροί τους 
όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Εάν κατά την παραλαβή της προµήθειας 
παρουσιαστεί κακή λειτουργία των εξαρτηµάτων – υλικών της ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή 
κακοτεχνίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

ΑΡΘΡΟ 19ο  

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας.  
 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

Προσφερόµενες τιµές, προϋπολογισµού προσφοράς  

Οι προσφερόµενες τιµές στον προϋπολογισµό προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν κατ’ άρθρο τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο 

Σταθερότητα τιµών  

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης.   

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

Εγγύηση συµµετοχής 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκειας 
ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς (δηλαδή ισχύς 90 ηµερολογιακών ηµερών τουλάχιστον) το ύψος της οποίας ανέρχεται 
στο 2% της προεκτιµώµενης αξίας εκτός του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 157 
του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014), δηλαδή στο ποσό των 600,00 €. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποία ανέρχεται στο 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 (παρ. 1β) του Ν. 4281/14 
(ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 

Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να 
αναφέρει και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 
σύµβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον για είκοσι τέσσερις (24) µήνες, µετά την οριστική ποιοτική 
και ποσοτική παραλαβή του καλαθοφόρου, δηλαδή τρεις (3) µήνες (συµβατικός χρόνος παράδοσης) 
+ είκοσι τέσσερις (24) µήνες (χρόνος καλής λειτουργίας) = είκοσι επτά (27) µήνες από την 
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ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης και λειτουργίας, παραµένει στην υπηρεσία για διάστηµα 
είκοσι τεσσάρων (24) µηνών µετά την οριστική παραλαβή (ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 
προµήθειας) και επιστρέφεται, εφόσον σ’ αυτό το διάστηµα εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο η καλή 
ποιότητα και αντοχή των υλικών στο χρόνο, ώστε να παραµένουν σε καλή λειτουργία. Στο 
προηγούµενο διάστηµα περιλαµβάνεται η δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο  

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης του ∆ήµου. 

Εάν κατά την εξέταση µιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. 

Εάν σε µια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται 
(τεκµηριωµένα) από την αρµόδια επιτροπή αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει µια 
ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως επουσιώδεις, κρίνεται ως αποδεκτή. 
Αντίθετα, εάν έστω και µια απόκλιση έχει κριθεί τεκµηριωµένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή 
κρίνεται τεχνικά µη αποδεκτή και απορρίπτεται. 

Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

Η βαθµολόγηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές 
βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να 
οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σαφή εικόνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η συµφερότερη προσφορά, η οποία βασίζεται σε σειρά 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα Α «Τεχνικών 
Προδιαγραφών & Ποιότητας» και στην Οµάδα Β «Τεχνική Υποστήριξη & Ποιότητα Εξυπηρέτησης 
µετά την πώληση». Τα κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε υποκριτήρια (µε τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας υποκριτηρίων). Οι παραπάνω οµάδες µε τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας κάθε κριτηρίου στην συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχουν ως 
ακολούθως: 

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό)    

ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 30% (τριάντα τοις εκατό)    

Το κάθε ένα επί µέρους κριτήριο των οµάδων βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση το 50 (άθροισµα 
των αντίστοιχων υποκριτηρίων των επί µέρους κριτηρίων) ως εξής: 

Η βαθµολογία των επί µέρους υποκριτηρίων των κριτηρίων είναι 50 για τις περιπτώσεις στις οποίες 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Η βαθµολογία αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί µέχρι το 60 (αύξηση κατά 20%) για τις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.   

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου υπολογίζει την ανηγµένη τιµή (σύγκρισης των προσφορών) 
και κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα µε φθίνουσα σειρά (δηλαδή από τη µεγαλύτερη 
προς τη µικρότερη), λαµβανοµένων υπ’ όψιν µέχρι έξι (6) δεκαδικών ψηφίων, ως ακολούθως: 

.)..( ΑΠΦ

Β+Α
=

τοςχωρπροσφοροικονοµικ

δαςοµαςβαθµολογθροισµα
τιµνηανηγµ

ίάή

άίά
ήέ
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Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης  (βλέπε 
Παράδειγµα Πίνακα 1, 2 & Πινάκων Κατάταξης Προσφορών Προµηθευτών).  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα 
σειρά (από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη) της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς 
(δηλαδή του αθροίσµατος βαθµολογίας των οµάδων Α+Β) και προκρίνεται η προσφορά µε την 
µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην 
συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, ο υποψήφιος προµηθευτής αναδεικνύεται µε 
κλήρωση.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
Ο

Μ
Α

Δ
Α

 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Κ
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Λ
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Π
Τ

Ε
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Τ
ΙΣ

 

Α
Π

Α
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Η
Σ

Ε
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Υ
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Ε
Ρ

Κ
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Π
Τ

Ε
Ι 

Τ
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Α Β ΑΠΌ ΕΩΣ 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
 Α

: 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 Α
1

: 
O

X
H

M
A

 

Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα και 
τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, 

αξιοπιστία και ασφάλεια στη 
λειτουργία και την χρήση του   

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.1: Κινητήρας 

20% 

30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.2: Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - Μετάδοση κίνησης - 

Αναρτήσεις  
30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.3: Διαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή πλαισίου - Κατανομή 

φορτίων ανά άξονα  
30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.4: Θάλαμος οδήγησης 10% 5 6 

Κ
Ρ

ΙΤ
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Ρ
ΙΟ
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: 
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Ε
Ρ

Κ
Α

Τ
Α

Σ
Κ

Ε
Υ

Η
 

Συμφωνία υλικού με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα και 
τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, 
αξιοπιστία και ασφάλεια στη 

λειτουργία και την χρήση του   

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.1: Ανυψωτικός μηχανισμός  

50% 

35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.2: Καλάθι εργασίας 35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.3: Ποδαρικά σταθεροποίησης 10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.4: Χειριστήρια 10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.5: Υδραυλικό σύστημα 10% 5 6 
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Χρόνος παράδοσης, ποιότητα 
εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την 
πώληση, τεχνική υποστήριξη - βοήθεια 

εκ μέρους του κατασκευαστή και 
εκπαίδευση  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.1: Χρόνος παράδοσης 

30% 

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.2: Εκπαίδευση προσωπικού του Δήμου στον χειρισμό του 

μηχανήματος  
10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.3: Διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (διατήρησης) 30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.4: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός της περιόδου 

εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος ανταπόκρισης από την έγγραφη 

ειδοποίηση για επισκευή βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και 

τεχνικό προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα 

αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για SERVICE και 

επισκευές κατά περίπτωση, κλπ.) 

25% 13 15 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.5: Διάρκεια περιόδου συντήρησης στην οποία 

δεσμεύονται ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλα τα απαραίτητα 

ανταλλακτικά 

25% 13 15 
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Πίνακας 2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(σε συνέχεια του Πίνακα 1) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

& ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α
Π

Ο
Τ

Ε
Λ

Ε
Σ

Μ
Α

 

Β
Α

Θ
Μ

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Α
Σ

 

Ο
Μ

Α
Δ

Ω
Ν

 Α
 &

 Β
 

Α
Θ

Ρ
Ο

ΙΣ
Μ

Α
 

Β
Α

Θ
Μ

Ο
Λ

Ο
ΓΙ

Α
Σ

  
  

 

Ο
Μ

Α
Δ

Α
Σ

 Α
 +

 Β
 

Ο
ΙΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΙΚ
Η

 

Π
Ρ

Ο
Σ

Φ
Ο

Ρ
Α

  
  

  
  

  
  

  
   

  
  

(Χ
Ω

Ρ
ΙΣ

 Τ
Ο

 Φ
.Π

.Α
.)

 

Α
Ν

Η
ΓΜ

Ε
Ν

Η
 Τ

ΙΜ
Η

 =
 Η

 /
 Θ
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Μ.Ο. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Γ x Β 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

Γ x Β 
Ε x Α 

Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ 

16 16 16 16,000000 4,800000 
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15 16 17 16,000000 4,800000 

15 17 15 15,666667 4,700000 

5 5 5 5,000000 0,500000 

18 19 18 18,333333 6,416667 

14,316667 3,208333 

18 18 18 18,000000 6,300000 

5 6 5 5,333333 0,533333 

5 6 5 5,333333 0,533333 

5 6 5 5,333333 0,533333 

5 6 5 5,333333 0,533333 

12,033333 0,160000 
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5 5 5 5,000000 0,500000 

15 15 15 15,000000 4,500000 

13 13 13 13,000000 3,250000 

13 13 13 13,000000 3,250000 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

  

Α/Α Προσφοράς Προμηθευτή   
Κατάταξη Προσφοράς Προμηθευτή                                   

(Φθίνουσα Ταξινόμηση) 
  

Κατάταξη Προσφοράς Προμηθευτή                                                

(Φθίνουσα Ταξινόμηση - Δεδομένα 

Γραφήματος) 

  

  

  

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΑΝΗΓΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 

  

Ετικέτες γραμμής 
Μέγ. από 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

  

Ετικέτες γραμμής 
Άθροισμα από 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
  

1 Α 0,000275 Β 0,000333 Β 0,000333   

2 Β 0,000333 2 0,000333 Ε 0,000288   

3 Γ 0,000226 Ε 0,000288 Ι 0,000286   

4 Δ 0,000275 5 0,000288 Δ 0,000275   

5 Ε 0,000288 Ι 0,000286 Θ 0,000275   

6 ΣΤ 0,000243 10 0,000286 Α 0,000275   

7 Ζ 0,000243 Δ 0,000275 Η 0,000253   

8 Η 0,000253 4 0,000275 Ζ 0,000243   

9 Θ 0,000275 Θ 0,000275 ΣΤ 0,000243   

10 Ι 0,000286 9 0,000275 Γ 0,000226   

 

  

  Α 0,000275 (κενό)     

   1 0,000275 Γενικό Άθροισμα 0,002698   

   
Η 0,000253 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

  

   
8 0,000253   

   Ζ 0,000243   

   
7 0,000243 

Β 

  

   
ΣΤ 0,000243   

   
6 0,000243   

   
Γ 0,000226   

   
3 0,000226   

   
(κενό)     

   
(κενό)     

   Γενικό Άθροισμα 0,000333   
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ΑΡΘΡΟ 25ο  

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία, χωρίς επιπλέον κόστος από έξοδα µεταφοράς κλπ.. 
 

ΑΡΘΡΟ 26ο  

Χρόνος παράδοσης 

Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει εντός του προβλεπόµενου συµβατικού χρόνου, 
δηλαδή εντός των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 
 

Αργοστόλι 10/09/2015 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ   
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. 312/2015  Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
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