
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Μύκονος,  21/07/2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Aριθ. Πρωτ.:-6273-

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.  του  Ν.  2286/95  «Προμήθειες  του  Δημοσίου  Τομέα  και  Ρυθμίσεις  συναφών
θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
3.  του  Π.Δ.  60/2007 «Προσαρμογή της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  οδηγία
2055/51/ΕΚ(ΦΕΚ  τ.Α  64/2007)  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.
4. του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006).
5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου
278.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 3789/12.05.2015 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και εργατοτεχνικού προσωπικού
7.  Την  υπ’  αριθμ.  92/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία
εγκρίθηκε η μελέτη,  εγκρίθηκε η δαπάνη και  ψηφίστηκε πίστωση  24.940,00  €, σε
βάρος του ΚΑ 20-7135.0001, του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους
2015, καθώς επίσης καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο  δημόσιο  διαγωνισμό,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  συμφερότερη
προσφορά, για την προμήθεια των ακόλουθων ειδών

 86  τεμάχια  πλαστικών  τροχήλατων  κάδων  απορριμμάτων,
χωρητικότητας 1.100 lt κατά ΕΝ 840-2/5/6

Η παρούσα διακήρυξη περιέχει τα εξής : 
1. Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού
2. Υποχρεώσεις σχετικά με την σύνταξη και την υποβολή προσφορών
3. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού
4. Αποτελέσματα / κατακύρωση
5. Παράδοση / παραλαβή / πληρωμή
6. Πληροφορίες
7. Λοιποί όροι
8. Δημοσίευση



1. Γενικοί όροι διενέργειας διαγωνισμού

1.1. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα λάβει  χώρα στο Δημαρχείο Μυκόνου Ακτή Καμπάνη,  ΤΚ

84600 Μύκονος την ημερομηνία 04 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.
Μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  λήγει  η  προθεσμία  παραλαβής  των
προσφορών και όσες προσφορές κατατίτεθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης
η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

1.2. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

Δεκτοί  στο  διαγωνισμό  γίνονται  αναγνωρισμένοι  προμηθευτές  του
δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Επίσης γίνονται
δεκτοί και αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα
οικεία  επιμελητήρια,  προσκομίζοντας  αποδεικτικά  έγγραφα  των
αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής.

Όλα  τα  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής,
εγγεγραμμένα  σε  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο  κατά  τους  όρους  που
καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένα.

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να στείλουν με οποιοδήποτε
τρόπο  την  προσφορά  τους,  αλλά  μπορούν  να  παρίστανται  κατά  την  ώρα
αποσφράγισης  των  προσφορών  εφόσον  το  επιθυμούν,  αυτοπροσώπως,  ή  με
αντιπρόσωπο τους.

Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
ή  από  άλλο  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο  (άρθρο  24,  παρ.  3  Ν.1832/89)
προσερχόμενο  αυτοπροσώπως  και  καταθέτει  κατά  τη  δημοπρασία  πρακτικό  του
Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρίας  που  εγκρίνει  τη  συμμετοχή  αυτής  στο
διαγωνισμό  για  την  ανάληψη  της  δημοπρατούμενης  προμήθειας  και  ορίζει  τον
εκπρόσωπο αυτής.

Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο.

Οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  υποβάλλουν,  με  ποινή  αποκλεισμού,  την
προσφορά τους που θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

1.2.1. Οι Έλληνες πολίτες
1.2.1.1. Εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  ύψους  2%

επί του προϋπολογισμού χωρίς τη δαπάνη του Φ.Π.Α.
1.2.1.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται

ότι: 
o δεν  έχουν  καταδικαστεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την

επαγγελματική τους δραστηριότητα, 
o δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,

η ανάλογη κατάσταση,
o δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή

των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  κατά  την  διεξαγωγή  του
παρόντος διαγωνισμού

o δεν  τους  έχει  επιβληθεί  η  ποινή  του  αποκλεισμού  σε
διαγωνισμούς  του  δημοσίου  ή  των  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

1.2.1.3. Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/86  του  μεμονωμένου
υποψήφιου ή του εκπροσώπου της υποψήφιας στο διαγωνισμό εταιρίας, ότι ο



συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και είναι σε θέση να
αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης.

1.2.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται
ότι η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο και είναι σε θέση να το
πιστοποιήσει, εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. 

1.2.2. Οι αλλοδαποί: 
Τα  ως  άνω  της  παραγράφου  ή  άλλα  ισοδύναμα  έγγραφα  ή

αποδεικτικά  μέσα  εκδοθέντα  από  τις  κατά  περίπτωση  αρμόδιες  δικαστικές  ή
διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 

1.2.3. Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 1.2.1

Εφόσον οι  προμηθευτές  συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό
τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσουν με
τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις παρακάτω δηλώσεις:

 Δήλωση  του  διαγωνιζόμενου  ότι  έχει  λάβει  γνώση  των  όρων  της
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρίς
καμία επιφύλαξη.

 Δήλωση ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να
παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη.

 Εφόσον οι  προσφέροντες,  δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα
υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν
υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του  εργοστασίου  στο
οποίο θα κατασκευαστούν τα υλικά (για την περίπτωση που μέρος του
υπό  προμήθεια  υλικού  θα  κατασκευαστεί  από  τον  διαγωνιζόμενο  η
παραπάνω δήλωση αφορά το υπόλοιπο), στην οποία θα δηλώνει ότι:

 Αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση
κατακύρωσης  της  προμήθειας  στον  διαγωνιζόμενο,  μέσα  στον
αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

 Εφόσον  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  και  πιστοποιητικά  δεν  είναι
πλήρη,  η  προσφορά  θεωρείται  ελλιπής  και  δεν  λαμβάνεται  καθόλου
υπόψη και επιστρέφεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς χωρίς να
ανοιχτεί.

1.3. Άλλα δικαιολογητικά 
Προκειμένου να αξιολογηθεί  η τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου,

αυτός είναι υποχρεωμένος νε συμπεριλάβει στο φάκελο της τεχνικής του προσφοράς
τα ακόλουθα :

1.3.1. Τεχνική  περιγραφή  και  φυλλάδια  για  τον  υπό  προμήθεια
εξοπλισμό.

1.3.2. Τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  4  του  τεύχους  τεχνικών
προδιαγραφών ήτοι :

Πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001 και 14001 για τον κατασκευαστή των κάδων. Και
πιστοποιητικό   για  σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και   υγείας της εργασίας
OHSAS 18001:  2007  καθώς και  σήμανση  CE με το επίπεδο ακουστικής ισχύος
σύμφωνα με την Ευρωπαική Οδηγία 2000/14/ΕΚ.

o Πιστοποιητικά  ποιότητας  και  ελέγχου  EN  840-  2/5/6  και  EN  840-
1/2/3/5/6  από πιστοποιημένο φορέα. 

o Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου για το χρόνο παράδοσης των
κάδων, που δεν θα υπερβαίνει τις 60 ημερολογιακές ημέρες από την



υπογραφή  της  σύμβασης  και  της  προσφερόμενης  εγγύησης  καλής
λειτουργίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών.

o Εφ’ όσον οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα
υλικά μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν
υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  του  κάθε
εργοστασίου ,στην οποία  θα δηλώνει ότι: 

 αποδέχεται  την  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  προμήθειας  σε
περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας στον διαγωνιζόμενο,
μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

2. Υποχρεώσεις σχετικά με την σύνταξη και υποβολή των προσφορών

2.1. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών
Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  υποχρεούνται  να  αναφέρουν  στις

προσφορές  τους  την  χώρα  προέλευσης  και  κατασκευής  των  υλικών  που
προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής
προέλευσης. 

Ο προσφέρων πρέπει  να δηλώνει  στην  προσφορά του το εργοστάσιο,  στο
οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις
βιομηχανοποίησης,  πρέπει  να  δηλώνεται  στην  προσφορά  το  κατά  περίπτωση
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη
διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται
ως  απαράδεκτη.   Η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  και  όταν  στο
εργοστάσιο που δηλώνεται  για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει
επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημόσιου και των ο.τ.α.,
που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά
ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση
του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά
με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ

2.2. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Με  ποινή  να  μην  γίνουν  αποδεκτές  οι  προσφορές  υποβάλλονται,  μέσα  σε

φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: 
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
- Ο αριθμός της διακήρυξης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα

δικαιολογητικά στην παράγραφο 1.2. και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς
και  τα  λοιπά  στοιχεία  της  προσφοράς,  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  προσφοράς  τοποθετούνται  σε  χωριστό  σφραγισμένο
φάκελο,  επίσης  μέσα  στον  κυρίως  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ



ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο

μεγάλου  όγκου  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται
ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη.

Οι προσφορές υπογράφονται  από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλα τα  μέλη  της  ένωσης  είτε  από εκπρόσωπο διορισμένο  με  συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.

Προσφορές  που  αφορούν  μέρος  μόνο  των  ζητούμενων  υλικών  δε  γίνονται
δεκτές. (εάν η υπηρεσία θέλει να κάνει δεκτές και προσφορές που αφορούν μέρος
των ζητούμενων υλικών τότε: «Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος
μόνο των ζητούμενων υλικών»)

2.3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινήσεις
Ο προσφέρων θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως και  ανεπιφυλάκτως όλους

τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.  Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που  είναι  διαφορετικοί  από  τους  όρους  της  διακήρυξης,  προκειμένου  να
αξιολογηθούν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης
ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται  από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται  από την
επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

2.4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές  προσφορές  δε  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  που

υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή
λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία
από αυτές.

Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

2.5. Τιμή προσφοράς
Η  τιμή  δίνεται  σε  ΕΥΡΩ  και  πρέπει  να  αναγράφεται  ολογράφως  και

αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή

ή δεν δίδεται ενιαία τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον
διαγωνισμό  ή  για  ολόκληρη  την  ποσότητα  που  προκηρύχθηκε,  η  προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.



Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

2.6. Υποβολή προσφορών
Οι  προσφορές  μπορεί  να  κατατίθενται  ή  να  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  στη

διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δημαρχείο Μυκόνου Ακτή Καμπάνη, 
ΤΚ 84600 Μύκονος

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη, 04 Αυγούστου 2015 και
από ώρα 12:30 μ.μ. έως 13:00 μ.μ., μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία
κατάθεσης  των  προσφορών.  Σε  περίπτωση  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά,  η
προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού
από 12:30 μ.μ. ώρα μέχρι την 13:00 μ.μ. ώρα.

Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

2.7. Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα

που  λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη  –  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν
σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων
αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης  ή  της  αναλογικά  προϋπολογισθείσης  δαπάνης  για  την  ποσότητα  που
επιτρέπεται να προσφερθεί.  Η εγγύηση πρέπει  να ισχύει  τουλάχιστον επί  ένα (1)
μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση
που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  οι  προμηθευτές  είναι
υποχρεωμένοι  να  καταθέτουν  εγγυητική  επιστολή  που  να  καλύπτει  το  5%  της
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

2.8. Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα

τριών (3) μηνών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού

3.1. Αποσφράγιση προσφορών
Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει

στην έναρξη αποσφράγισης την  Τρίτη,  04 Αυγούστου 2015  και ώρα  13:00 μ.μ..
Προσφορές  που  υποβάλλονται  στο  παραπάνω  όργανο  μετά  την  έναρξη  της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά δίδονται στην υπηρεσία για
επιστροφή όταν τελεσιδικήσουν πιθανές ενστάσεις .

Ακολούθως αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος μονογράφονται και σφραγίζονται
όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται
και παραδίδεται στην υπηρεσία προκειμένου να αποσφραγιστεί στην ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη ή την πρόσκληση ή την επιτροπή διενέργειας
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Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διενέργειας προβαίνει στη
καταχώρηση  αυτών  που  υπέβαλλαν  προσφορές  καθώς  και  των  δικαιολογητικών
συμμετοχής και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και  σφραγίζει.  Το  πρακτικό  κοινοποιείται  με  ευθύνη  της  επιτροπής  στους
διαγωνιζόμενους.

3.2. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
Το  αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης  σε  κλειστές  συνεδριάσεις  προβαίνει  σε

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης
που  περιγράφονται  στο  Παράρτημα  Α  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της
παρούσης. 

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επιμέρους στοιχεία κάθε ομάδας όπως
αναφέρονται στο παράρτημα «Α».

Κάθε κριτήριο της ομάδας βαθμολογείται με βαθμολογία 20% επάνω ή 20%
κάτω από την αναφερόμενη στο παράρτημα «Α» βαθμολογία.

Η  συνολική  βαθμολογία  κάθε  ομάδας  καθορίζεται  σε  50  βαθμούς  με
δυνατότητα να ανέβει στους 60 και να κατέβει στους 40 βαθμούς.

Η αύξηση ή η μείωση μέχρι  του ανώτερου ή κατώτερου ορίου βαθμολογίας
προκύπτει εφόσον αυξάνονται ή μειώνονται οι βαθμολογίες όλων των στοιχείων της
ομάδας,  δηλαδή  όταν  υπερκαλύπτονται  οι  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  ή  δεν
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης (μελέτης) υπό την προϋπόθεση
ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να βαθμολογηθεί μια προσφορά έως 40 βαθμούς
είναι να κριθεί αποδεκτή η προσφορά.

Η  μείωση στους  40  βαθμούς  πρέπει  να  προκύπτει  από  μείωση όλων των
επιμέρους στοιχείων της ομάδας.

Η  βαθμολογία  των  διαγωνιζομένων  σύμφωνα  με  τους  πίνακες  του
Παραρτήματος Α καταγράφεται σε πρακτικό και κοινοποιείται σε αυτούς με ευθύνη τη
επιτροπής. 

Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  αξιολόγησης  ενημερώνει  εγγράφως  για  την
ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών που γίνεται  σε
δημόσια  συνεδρίαση,  παρουσία  των  διαγωνιζομένων  που  λαμβάνουν  μέρος  στο
παρόν στάδιο.

Στην  ανωτέρω  ημέρα  και  ώρα  η  αρμόδια  επιτροπή  αποσφραγίζει  τις
οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και τις ανακοινώνει,

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο (λ)
του αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών των δύο ειδών, όπου :

λ = γενικός βαθμός Α1 / τιμή Α1 + γενικός βαθμός Α2 / τιμή Α2.
Ισοδύναμες  θεωρούνται  οι  προσφορές  εκείνες  που  παρουσιάζουν  τον  αυτό

λόγο αθροίσματος  των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την  ανοιγμένη τιμή της
προσφοράς.

3.3. Ενστάσεις
3.3.1. Ένσταση  κατά  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  ή  της

νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται
εγγράφως ως εξής: 

3.3.1.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού,  στην αρμόδια για τη
διενέργεια  του  διαγωνισμού  υπηρεσία,  μέσα  στο  μισό  του  χρονικού
διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  μέχρι  την  ημερομηνία
υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της
υποβολής  των  προσφορών.  Αν  προκύπτει  κλάσμα  θεωρείται  ολόκληρη
ημέρα.. 



3.3.1.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο
διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια
για  την  διενέργεια  του  διαγωνισμού  υπηρεσία  κατά  την  διάρκεια  του
διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου
3.3.2. Ενστάσεις  που  υποβάλλονται  για  οιουσδήποτε  άλλους  από

τους προαναφερόμενους λόγους,  προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται
δεκτές

4. Αποτέλεσμα / κατακύρωση

4.1. Κατακύρωση
Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  γίνεται  με  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Κατά  της  κατακυρωτικής  απόφασης  μπορεί  να  υποβληθεί  ενδικοφανής

προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06

5. Παραλαβή / παράδοση / πληρωμή 

5.1. Χρόνος παράδοσης των υλικών
Η παράδοση των υλικών πρέπει  να γίνει  σε  χρονικό  διάστημα εξήντα (60)

ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

5.2. Παραλαβή των υλικών
Η  παραλαβή  των  υλικών  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή  εντός  δύο

εργάσιμων ημερών από την παράδοση των υλικών.

5.3. Τρόπος πληρωμής
Ολόκληρη η συμβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά

την  οριστική  παραλαβή  των  υλικών,  με  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος
πληρωμής  που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Σε  περίπτωση  που  η  πληρωμή  του  συμβασιούχου  καθυστερήσει  από  την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης
από αυτόν,  η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης),  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.
166/2003  (ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003)  "Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην
Οδηγία  2000/35  της  29.6.2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του
τιμολογίου  πώλησης  δεν  μπορεί  να  γίνει  προ  της  ημερομηνίας  εκδόσεως  του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ

6. Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα

τεύχη  του  διαγωνισμού  επισκεπτόμενοι  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Μυκόνου
www.mykonos.gr.  Γενικές  πληροφορίες  παρέχονται  και  από  την  Διεύθυνση
Περιβάλλοντος  και  Εργατοτεχνικού  Προσωπικού,  τηλέφωνο  2289028410,  φαξ
2289022229.

http://www.mykonos.gr/


7. Λοιποί όροι
Ο Δήμος Μυκόνου διατηρεί  το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες και το

αντικείμενο της προμήθειας ως και 30%, εφ' όσον το κρίνει σκόπιμο ανάλογα με τις
εκπτώσεις  που  θα  δοθούν  από τους  διαγωνιζόμενους,  χωρίς  να  αυξηθεί  το  ύψος
προϋπολογισμού  της  εγκεκριμένης  μελέτης.  Ο  προαναφερόμενος  όρος  δεν  είναι
δεσμευτικός για την υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται  να πράξει
τούτο, παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου
για να προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

                                                                                              Μύκονος, 21/07/2015
                                                                                             Ο Δήμαρχος Μυκόνου

                                                                                           Κωνσταντίνος Π. Κουκάς



Τίτλος :
Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϋπ. : 24.940,00 euro (με Φ.Π.Α. 

16%)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ –
ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α.1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΚΑΔΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100   lt

ΟΜΑΔΑ Α΄ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συντελεστής Βαρύτητας 70%

1. Συμφωνία προς Τεχνικές Προδιαγραφές 30
2. Ποιότητα υλικού - Λειτουργικά, αισθητικά χαρακτηριστικά, εργονομία  5
3. Πιστοποιητικά ποιότητας 15
Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Α 50

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –(Συντελεστής Βαρύτητας 30%)

1. Χρόνος παράδοσης  15 
2. Εγγύηση καλής λειτουργίας  15 

3.
Εξυπηρέτηση (service), διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών και  
τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή μετά την πώληση 

20 

Σύνολο βασικής βαθμολογίας ομάδας Β 50

Ο γενικός βαθμός Α1 είναι 0,70 Χ (βαθ. Ομάδας Α΄) + 0,30 (βαθμ. ομάδας Β’)



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ……….. για ΕΥΡΩ ………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  ………  (και  ολογράφως)
………………………………  υπέρ  της  Εταιρείας  ……………………………,
οδός…………………..…… αριθμός …, ΤΚ…………(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ
των εταιριών (1) …………………………. , (2) ……………………………κ.λ.π ατομικά
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους,
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της
εις  τον  διενεργούμενο  διαγωνισμό  της  …………………  για  την  προμήθεια
………………….  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  Πρωτ.  ………………………………
Διακήρυξη σας. 

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’  όλο το χρόνο
ισχύος της.  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί  με
μόνη  τη  δήλωσή σας ολικά  ή  μερικά  χωρίς  καμία  από μέρους μας  αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3)
ημέρες  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίησή  σας.  Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της
εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της
εγγύησης  ύστερα  από  έγγραφο  της  Υπηρεσίας  σας  με  την  προϋπόθεση  ότι  το
σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι
το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ] 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ………….. για ΕΥΡΩ
…… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………… (και ολογράφως) ......
………………..  στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ  της
Εταιρείας…………………………………………………,  οδός……………..…………….,
αριθμός……………,  ΤΚ…………………...  (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  υπέρ  των
εταιριών (1)…………………………. , (2) …………………………….., κλπ. ατομικά για
κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από
αυτή των όρων της με αριθμό ……………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για
την προμήθεια ………. ……………………………. (αριθμός πρωτ. διακήρυξης ……/
……) προς κάλυψη αναγκών του Δήμου /Νομικών Προσώπων και το οποίο ποσόν
καλύπτει το …% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και  ισχύει  μέχρι  την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο  Δημόσιο  και  τα  ΝΠΔΔ,  συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της  παρούσας  δεν
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών
για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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