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Ο ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ.
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει,
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3.Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007
5. Την υπ΄ αριθ. 34/2015 µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Οικονοµικών
Υπηρεσιών για τις εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων.
6. Την υπ’αρ. 118/2015 απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Κεφαλλονιάς µε την οποία
εγκρίθηκε η µελέτη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ορίστηκε ο τρόπος
εκτέλεσης.
7. Την υπ΄αριθ 211/2015 µε την οποία εγκρίνεται πίστωση ύψους από τους
Κ.Α 70.6162.04 και 70.6162.14 συνολικού ποσού 73.000,00 € από τις πιστώσεις
του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015.
8.Τα πρωτογενή αιτήµατα που καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας , τα
οποία έλαβαν αριθµό
∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)
1ο
ο
«15REQ002807435» 2 «15REQ002807619».
9.Την αριθ. 226/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία,
καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού, και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως εγκρίσης των Πρωτογενών
Αιτηµάτων λαµβάνοντας Αριθµούς ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)
1ο «15REQ002808280 » 2ο «15REQ002808502 ».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές
(παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας
Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» προϋπολογισµού 72.816,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%.
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς.
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.

∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2015: € 72.816,00
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015: € 72.816,00
Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ.
11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει,
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων»
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ο

Άρθρο 1 : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 11/6/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 π.µ. (λήξη
παραλαβής προσφορών), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο
« Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και
ώρα την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015.
Η συνεδρίαση η οποία είναι δηµόσια αρχίζει µισή ώρα πριν την ώρα λήξης υποβολής
προσφορών δια κλήσεως από τον Πρόεδρο της επιτροπής εκείνων που θέλουν να
λάβουν µέρος στον διαγωνισµό.
Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει
την λήξη επιδόσεως των προσφορών εκτός εάν η προσέλευση για επίδοση
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την πάροδο της ώρας αυτής και
καταχωρείται στο πρακτικό της συνεδριάσεως στο οποίο γράφεται και η ώρα
κηρύξεως της λήξης επιδόσεως των προσφορών .
Άρθρο 2ο : Συµµετοχή στη δηµοπρασία
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και
συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα σχετιζόµενη µε το
αντικείµενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 3ο : Εγγύηση συµµετοχής
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης
ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόµενης αξίας της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ,
ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατών ογδόντα τεσσάρων ευρώ (1.184,00 €).
Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε
εγγυητικές επιστολές Τραπεζών που λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή οποιοδήποτε
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συνοδευόµενες από επίσηµη
µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών
∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού
ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και µε την τιµή που
προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η εγγυητική πρέπει απαραίτητα να
απευθύνεται ‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει την ηµεροµηνία έκδοση της,
τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να έχει τα πλήρη στοιχεία ήτοι την επωνυµία

και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας υπέρ της οποίας δίδεται η εγγύηση, να
περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της
εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον
διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,
το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την
ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα
πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξεως της εγγύησης.
Η εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή πρέπει να έχει προθεσµία ισχύος,
που όµως θα υπερβαίνει κατά τριάντα (30) ηµέρες το χρόνο ισχύος των
προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης διακήρυξης.
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τω ανωτέρω,
εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο του
χρόνου που τον δεσµεύει η προσφορά του εκτός αν αυτός συναινέσει σε παράταση.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων συναγωνιζόµενων αποδίδονται µετά την έγκριση
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή νωρίτερα, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος
που δεν υπέβαλε ένσταση και η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό δεν πιθανολογεί
την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη την ανακήρυξή του ως αναδόχου.
Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής
πρέπει να είναι υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας.
ο

Άρθρο 4 : Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά
Επί ποινή αποκλεισµού προσκοµίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Εµπορικό Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο µε αντικείµενο σχετικό µε την φύση των εργασιών της
παρούσας διακήρυξης ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. από την οποία θα
προκύπτουν τα παραπάνω. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει
κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό τους, µε όλες τις
τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του
νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις του
καταστατικού πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα.
2. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία θα αναφέρει
επί λέξει: ‘λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης,
τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν
τους ∆ιαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι 30
ηµερών και η προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της
εργασίας ’.
3. Υπεύθυνη δήλωση που θα απευθύνεται προς τη Επιτροπή του διαγωνισµού για την
εργασία µε τίτλο « Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων » και στην οποία θα αναφέρονται όλες οι

παρόµοιας φύσης µε την παρούσα εργολαβίες, που εκτελέσθηκαν από τους
ενδιαφερόµενους, αυτόνοµα ή και στα πλαίσια οποιασδήποτε συνεργασίας,
ανεξαρτήτως πηγών χρηµατοδότησης, µε αναγραφή του εργοδότη, του τίτλου της
εργασίας , του ακριβούς χρόνου ανάθεσης, του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης, της
συµβατικής αµοιβής, του ποσοστού συµµετοχής, του αντίστοιχου ποσού της
εισπραχθείσας και της υπολειπόµενης αµοιβής. Τα δηλούµενα θα αποδεικνύονται µε
αντίστοιχα πιστοποιητικά που θα έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από τους φορείς
ανάθεσης. Ως αποδεικτικά στοιχεία νοούνται βεβαιώσεις Υπηρεσιών, συµβάσεις,
βεβαιώσεις εργοδοτών, ∆ελτία Παροχής Υπηρεσιών, κλπ.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το
προσωπικό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της υπ΄αριθ 35/2015 µελέτης, και για το
οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε
παροχή υπηρεσιών, µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι). Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση
θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό.
5. Ενηµερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(ασφαλιστική ενηµερότητα) και την
καταβολή φόρων(φορολογική ενηµερότητα) της επιχείρησης ή των µελών της
κοινοπραξίας.
6. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό κοινοπραξίας εργοληπτικών
επιχειρήσεων απαιτείται η δήλωση κοινοπραξίας στην οποία θα αναγράφονται τα
ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων στην κοινοπραξία.
7. Οι συνεταιρισµοί µέσω του αντιπροσώπου τους οφείλουν να καταθέσουν
βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου σχετικά µε την έγκριση του καταστατικού του
και της νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των µελών για τις
υποχρεώσεις του συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς
και αντίγραφο της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε την
οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την συµµετοχή στον διαγωνισµό.
8. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν σε πρωτότυπο. Αν το έντυπο της
δήλωσης υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι επίσηµα επικυρωµένο.
ο

Άρθρο 5 : Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών
Κάθε διαγωνιζόµενος συµπληρώνει, επί ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ την προσφορά του
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Για την έγκυρη και παραδεκτή
συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην Επιτροπή
∆ιαγωνισµού το φάκελο της προσφοράς τους.
Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) , αυτοπροσώπως και προκειµένου για νοµικά
πρόσωπα από τον νόµιµα εκπρόσωπο αυτών ή µέσω εξουσιοδοτηµένου ατόµου, µε
κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε (β) µε συστηµένη επιστολή
προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό παραληφθείσα µέχρι την ηµέρα και ώρα
τέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας,
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των
δικαιολογητικών συµµετοχής του άρθρου 4, τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και
τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει αναλυτικά και εκτεταµένα τα
τεχνικά χαρακτηριστικά για την εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών, όπως το σύνολο

του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί, την περιγραφή των εργασιών, την
καταγραφή του συνόλου του τεχνικού και µηχανικού εξοπλισµού που θα
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και τον προγραµµατισµό των
εργασιών. Όλα τα παραπάνω θα στηρίζονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί
από τον ∆ήµο ενώ ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να προχωρήσει και σε περαιτέρω
ανάλυση για την εκτέλεση της εργασίας.
Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπογράφονται (µονογραφή και σφραγίδα ή
ονοµατεπώνυµο) πάντοτε από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης
ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο. Μονογραφές
που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
∆ιαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί να
µονογράψει τότε µονογράφει η Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά
θεωρείται ισχυρή. ∆εκτές είναι και τυχόν προσφορές που συµπληρώνονται µε
γραφοµηχανή ή Η/Υ µε ευθύνη του απόρρητου στον συµµετέχοντα.
( Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής
προσφοράς στην δηµοπρασία γίνεται, για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για
αυτήν φυσικό πρόσωπο, για τις προσωπικές εταιρείες από το νόµιµο εκπρόσωπο ή
εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για τις Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ, για τις
Ε.Π.Ε. από τον διαχειριστή της και για κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον ορισµένο
εκπρόσωπο των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων. Ρητά επισηµαίνεται, ότι στα
νοµικά πρόσωπα η νοµική εκπροσώπηση τους, θα προκύπτει και θα γίνεται δεκτή η
συµµετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισµό, µε την επίδειξη πάντα και τον έλεγχο
από την Επιτροπή του καταστατικού που τα διέπει, αναφορικά µε την νόµιµη
εκπροσώπηση αυτών. Σχετικά µε την κατάθεση προσφοράς από ετερόρρυθµη
εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, θα πρέπει για την µεν πρώτη να
εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για την οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση
από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες
για την ανώνυµη εταιρεία (κατάθεση από εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι
στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισµών ο ορισµένος εκπρόσωπος των
κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι
κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση,
δεδοµένου ότι διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων
µέσω προσχηµατικών κοινοπραξιών.
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την
οικονοµική τους προσφορά σε ιδιαίτερα καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς φακέλους
που θα αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, τη διεύθυνσή της, το
τηλέφωνο, και την επιγραφή αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την εργασία
µε τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής
Ενότητας Πυλαρέων» & «Οικονοµική προσφορά για την εργασία µε τίτλο
‘Εργασίες λειτουργίας και επιτήρησης παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής
Ενότητας Πυλαρέων ». Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία κατά την οριζόµενη
ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς ξεχωριστούς φακέλους, αφενός τα
τυπικά στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς και τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται
στην παρούσα διακήρυξη επί ποινή απαραδέκτου.
Η εξέταση των προσφορών γίνεται ως εξής: Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η
Επιτροπή παραλαµβάνει και ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής των
διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και η παραλαβή των
δικαιολογητικών, η επιτροπή, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
συνδιαγωνιζοµένων και αποφασίζει περί των αποκλειοµένων.

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών,
εκείνων που έγιναν δεκτoί στο διαγωνισµό. Ο κάθε φάκελος αξιολογείται από την
Επιτροπή για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την µελέτη.
Έπειτα αποσφραγίζονται και οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς και
ανακοινώνονται συνοπτικά τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και
καταχωρούνται στα πρακτικά. Η διαδικασία περαιώνεται µε την υπογραφή των
φακέλων και των προσφορών (τεχνικής και οικονοµικής) των διαγωνιζοµένων από τα
µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών εάν ζητηθεί.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή αρκεί να πληροί
τις τεχνικές προδιαγραφές, µε βάση τα όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο της
παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το Π∆ 28/80.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή που
διενεργεί τον διαγωνισµό παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον
έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
ο

Άρθρο 6 : Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος
Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η
ανάθεση και η εκτέλεση της εργασίας είναι τα επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται
παρακάτω :
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Η τεχνική περιγραφή µε τον προϋπολογισµό
3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
ο

Άρθρο 7 : Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών, µέσα στο οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για
κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας.
ο

Άρθρο 8 : Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και κληθεί ο ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύµβαση.
Ο χρόνος διάρκεια αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και την
31/10/2015.
ο

Άρθρο 9 : Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν
επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο. Για την εκτέλεση της εργασίας
δεν δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή.

ο

Άρθρο 10 : ∆ηµοσίευση διακήρυξης
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 15 παράγραφος 5β του Π.∆. 28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.
ο

ΑΡΘΡΟ 11 : Ενστάσεις
Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια
επιτροπή µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού
(τόσο κατά την λήξη των προσφορών όσο και κατά την ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων).
Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται
στην αρµόδια Επιτροπή. Η απόφαση της κατακύρωσης µαζί µε τα πρακτικά του
διαγωνισµού και τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογηµένη
απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής
διαγωνισµού, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για
επικύρωση.
Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι η διαγωνιζόµενη εργοληπτική
επιχείρηση ή κοινοπραξία έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των
εργασιών, των συµβατικών τευχών και των όρων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά και
µε βάση αυτά διαµόρφωσε την προσφορά της.
ο

Άρθρο 13 ∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για τη σύνταξη και την
υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την προηγούµενη
του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 14.00 από την ∆/νση Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, τηλέφωνο 26713 60156, στο
site του ∆ήµου www.kefallonia.gov.gr - ∆ήµος –∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί. Περίληψη
της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία εφηµερίδα τοπικής κυκλοφορίας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

