ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΗΛΕΘΑ
ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ
Α Π Ο  Π Α  Μ Α
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011.
Αξηζκόο Απόθαζεο :67
ΠΕΡΘΛΗΦΗ
ΘΕΜΑ: «Καηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα
θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ».
ηα Κξέζηελα θαη ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , ζήκεξα
ηελ 16ε ηνπ κελφο Μαίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 12: 00 κ.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο –
Κξεζηέλσλ , κεηά απφ ηελ ΑΠ 5359/09-05-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε.
Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν επηά (7 ) κειψλ ηεο
βξέζεθαλ παξφληα θαη ηα επηά (7 ), ήηνη :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Μπαιηνύθνο Δηνλύζηνο , Πξόεδξνο
2) Καξαληώλεο Παλαγηώηεο
3) Κωζηόπνπινο Γεώξγηνο
4) Υεηκώλαο Αλδξέαο
5) Γεωξγηιέο Γεώξγηνο
6) Νηθνιαθόπνπινο Γεώξγηνο
7) Γεωξγαθόπνπινο Μηιηηάδεο

ΑΠΟΝΣΕ
Οπδείο

Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θαη
κε ηελ παξνπζία ησλ Αληηδεκάξρσλ θ.θ. Γάγθαξε Ισάλλε, Γηακαληφπνπινπ Βαζίιε
θαη Κσζηφπνπινπ Αζαλαζίνπ, θαζψο θαη ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Καξάκπεια
Νηθφιανπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγήζεθε ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο σο εμήο:
«Κχξηνη πλάδεξθνη,
χκθσλα κε ηελ παξ 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ ΓΚΚ- Ν. 3463/06, νη πξνκήζεηεο ησλ
Γήκσλ, ησλ Κνηλνηήησλ, ησλ πάζεο θχζεσο πλδέζκσλ ηνπο, ησλ λνκηθψλ ηνπο
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ ηδξπκάησλ ηνπο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ ησλ Ο.Σ.Α. (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α), φπσο
ηζρχεη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηνπ Π.Γ. 370/1995 (Φ.Δ.Κ. 199 Α΄),
φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί απφ ην Π.Γ. 105/2000 (Φ.Δ.Κ. 100 Α΄) θαη ησλ
αληίζηνηρσλ ηνπ Π.Γ. 57/2000 (Φ.Δ.Κ. 45 Α΄). (Δ1) (Β5)
Ο Γήκνο έρεη αλάγθε απφ ηελ πξνκήζεηα ειαζηηθψλ γηα ηα φια ηα νρήκαηα ,
απηνθίλεηα θαη κεραλήκαηα, ηνπ Γήκνπ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο κε ηνλ
Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 25.731,00€.
Η ηερληθή ππεξεζία ζπλέηαμε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο θαη ην ζρέδην
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο.
1

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο
θαη ηνπ φξνπο ηνπ
δηαγσληζκνχ απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 1 θαη άξζξν 4 παξ.4 ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ».
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο δήηεζε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
1) ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο
2) ην άξζξν 4 ηνπ 2286/95
3) ηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ
4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 θαη 209 παξ.1 ηνπ Ν.3463/06
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ
1)
Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθψλ γηα ηα
νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ πξνυπ/ζκνπ δαπάλεο 25.731,00€ πνπ ζπλέηαμε
ε ηερληθή ππεξεζία.
2) Απνθαζίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε
ζθξαγηζκέλεο πξφζθνξεο κε ζπκπιήξωζε ηηκνινγίνπ θαη αμηνιόγεζε.
3) Καζνξίδεη ηνπο εμήο φξνπο δηαγσληζκνχ:
ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ
Ο Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ, δηαθεξχζζεη φηη, εθηίζεηαη ζε πξφρεηξν κεηνδνηηθφ
δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξφζθνξεο κε ζπκπιήξωζε ηηκνινγίνπ θαη αμηνιόγεζε ε
πξνκήζεηα ησλ ειαζηηθψλ γηα ηα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα ηνπ δήκνπ πξνυπ/ζκνπ δαπάλεο
25.731,00€. κε ππάξρνπζα πίζησζε 25.731,00€ απφ δεκνηηθά έζνδα.
Επηηξνπή Δηαγωληζκνύ νξίδνληαη: Υξηζηνπνύινπ Μαξία, Σδηόκπαλνο Θωκάο, θαη
Γηαλλόπνπιν Υξήζην
ωο κέιε θαη αλαπιεξωκαηηθνύο : Μπξάλνο Νηθόιανο,
Υξνλά Επγελία θαη Σζνπηζάλε Κωλζηαληίλν.
Ο δηαγωληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθωλα κε ηνπο παξαθάηω όξνπο:
ΑΡΘΡΟ 1ν
Ο πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα ηελ 25 /05/ 2011 εκέξα
Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 ελψπηνλ ηεο αξκνδίαο επηηξνπήο.
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο, πξνκεζεπηέο ή
αληηπξφζσπνη ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ , γξακκέλνη ζηα νηθεία επηκειεηήξηα ή
επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο παξνχζαο θαζψο θαη
ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, πξνζεξρφκελνη ζηα γξαθεία ηνπ θνξέα θαηά ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη
ψξεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν
Η εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 11389/93 Τπνπξγηθήο
Απόθαζεο (Ε.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) θαη ηνπ Ν. 2286/95.
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία είλαη θαηά ζεηξά ηζρχνο ηα εμήο :
 Η παξνπζα δηαθήξπμε
 Η πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
 Η πξφζθνξα ηνπ αλάδνρνπ.
 Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ΑΡΘΡΟ 3ν
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5 ν/ν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
κειέηεο θαη θαηαηίζεηαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή
επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο.
ΑΡΘΡΟ 4ν
ην θάθειν πξνζθνξάο ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
 ε ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα.
 ν πιήξεο ηίηινο ηνπ θνξέα πνπ δηελεξγεί ηε πξνκήζεηα.
 ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
 ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδφκελνπ πξνκεζεπηή.
ην θάθειν πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηε πξφζθνξα ζηνηρεία σο εμήο:
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Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο
παξνχζαο δηαθεξχμεηο δεκνπξαζίαο θαη ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ην
φλνκα ηνπ εξγνζηάζηνπ.
2. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο γηα ηξεηο κήλεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα.
4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ & ηεο έγγξαθεο ηνπ ζηηο
αληίζηνηρεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο-επηκειεηήξηα.
5. Μηθξφηεξνο θάθεινο θαιά ζθξαγηζκέλνο κε ηελ έλδεημε "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη
ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, φπνπ ζα πεξηέρεηαη ην ηηκνιφγην θαη ν
πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο λφκηκα ραξηνζεκαζκέλα.
7. Μηθξφηεξνο θάθεινο θαιά ζθξαγηζκέλνο, κε ηελ έλδεημε " ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ " θαη
ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ, φπνπ ζα πεξηέρνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία, ζρέδηα
θιπ. πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πιήξε θαη ζαθή θαζνξηζκφ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. ην
θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πεξηέρνληαη επίζεο:
7.1.
Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε πνπ πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη.
7.2.
Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
ΑΡΘΡΟ 5ν
Γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή, θξηηήξην είλαη ε ζπκθεξνηεξε πξφζθνξα απφ
ηερληθννηθνλνκηθή άπνςε. Η αμηνιφγεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ γίλεηαη
κε βαζκνιφγεζε, ηεο νπνίαο ηα επηκέξνπο θξηηήξηα, νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θιπ.,
αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηειεπηαίν άξζξν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο αλαθεξχζζεηαη κε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ θνξέα χζηεξα
απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Μεηα ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο, θαιείηαη ν Αλάδνρνο γηα
ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, πξνζθνκίδνληαο
Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνζνζηνχ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο άμηαο ρσξίο ΦΠΑ. Αλ ν
Αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ΑΡΘΡΟ 6ν
Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε ηξείο ( 3 ) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο,
Η πνηληθή ξήηξα γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο, επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε
ην άξζξν 33 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ.
ε πεξίπησζε κε εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλάδνρνπ, ν
εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λ'αθπξσζεη ηε ζχκβαζε θαη λα εηζπξάμεη ην πφζν ηεο εγγχεζεο
νιφθιεξν. Η δηαδηθαζία έθπησζεο ηνπ αλάδνρνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ
ΔΚΠΟΣΑ.
Σα πξνκεζεπφκελα είδε πξέπεη λα εθπιεξψλνπλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηεο
πξνζθνξάο θαζψο θαη ηνπο αληηζηνίρνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηνπ εξγνδφηε δηθαηνπκέλνπ
ζηελ απφξξηςε νπνηαζδήπνηε ειαηησκαηηθήο πνζφηεηαο.
Έιεγρνη θαη δνθηκαζίεο
δηελεξγνχληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε, νη δε ζρεηηθέο δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 7ν
Γίλνληαη δεθηέο πξφζθνξεο γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ εηδψλ ή γηα θάζε είδνο
ρσξηζηά. απφ ηνλ δηαγσληζκφ κπνξεί λ'αλαδεηρηεη Αλάδνρνο γηα ην ζχλνιν ή επί κέξνπο γηα
θάζε είδνο θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο.
Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο δελ επηηξέπεηαη.
ΑΡΘΡΟ 8ν
Η παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο δηελεξγείηαη κε ζπληαμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ απφ επηηξνπή
ζχκθσλα κε ηα άξζξν 28,29 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, εληφο δπν κελψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ
πιηθψλ. Δθ'νζνλ απαηηείηαη δηελέξγεηα ειέγρσλ, ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ Απνζηφιεο ησλ δεηγκάησλ γηα έιεγρν θαη
θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έιεγρνπ ζηελ επηηξνπή. Σν νξηζηηθφ πξσηφθνιιν
παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην ζπκβνχιην ηνπ θνξέα εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ
ζηνλ ΟΣΑ.
ΑΡΘΡΟ 9ν (ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ)
Η βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξφζθνξσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ
πίλαθα:
1.

3

α.α

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 1εο ΟΜΑΓΑ

1.1. Πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ είδνπο κε βάζε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηαθήξπμε θαη ηερληθή
ηνπ άμηα
1.2. Λεηηνπξγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ
είδνπο
ΤΝΟΛΟ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ 2εο ΟΜΑΓΑ
2.1. ρξφλνο παξάδνζεο
2.2. ηερληθή ππνζηήξημε, Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο.
ΤΝΟΛΟ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ 3εο ΟΜΑΓΑ
3.1. Πξνηίκεζε εγρψξηαο βηνκεραλίαο (Γελ ππάξρεη δηάθνξνπνίεζε θνηλνηηθψλ έλαληη εγρσξίσλ πξντφλησλ)
3.2. πλεξγαζία πξνκεζεπηή κε άιινπο δεκφζηνπο θνξείο.
ΤΝΟΛΟ

ζπληειεζηήο
βαξχηεηαο

κέγηζηε
βαζκνινγία

0,50

20

0,50

30

ζ1 = 0,50
ζπληειεζηήο
βαξχηεηαο
0,30
0,30
ζ2 = 0,30
ζπληειεζηήο
βαξχηεηαο
0,20

β1 = 50
κέγηζηε
βαζκνινγία
10
40
β2 = 50
κέγηζηε
βαζκνινγία
25

0,20
ζ3 = 0,20

25
β3 = 50

Ο Γεληθφο Βαζκφο Γ.Β. πξνθχπηεη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν:
Γ.Β. =  (ζi x βi) φπνπ:

- ζi ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο θαη
- βi ν αληίζηνηρνο Βαζκφο θξηηεξίνπ

Η αλνηγκέλνη νηθνλνκηθή πξφζθνξα Α.Π. πξνθχπηεη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξφζθνξα Ο.Π. κε
βάζε ηνλ ηχπν:
Α.Π. = Ο.Π. x 50 / Γ.Β.
Μεηνδφηεο αλαθεξχζζεηαη απηφο πνπ ερεη ηελ κηθξφηεξε αλνηγκέλνη νηθνλνκηθή πξφζθνξα
Α.Π.

Η απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 67/2011
Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο
αθνινχζσο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΝΘΚΟιΑΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ
ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ
ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ
ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.
ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ

4

