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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 16/2009 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 051/2009

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση όρων διακήρυξης για τη «Συντήρηση του Δημοτικού
          φωτισμού»

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2009, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 016/05-11-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (νέος Κ.Δ.& Κ.).
   Μετά τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), άρχισε η συνεδρίαση.

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.

  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  Πρόεδρος: H σύμβαση του Δήμου με τον Ε.Δ.Ε. «Ευάγγελο Δημ. Σμύρο» για την «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού», λήγει την 22/01/2010 και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διενεργηθεί ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για την ανάδειξη εργολάβου ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:
 α)Τις διατάξεις του Ν.3463/06, «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
 β)Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
 γ)Των σχετικών Νόμων και Π.Δ. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ», “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” κλπ)
   προτείνεται η έγκριση των πιο κάτω όρων διακήρυξης:

ΟΡΟΙ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
   Ο Δήμαρχος Δροσιάς Αττικής, έχοντας υπόψη:
 1.-Τις διατάξεις του Νόμου 3463/06 και των Π.Δ. 28/80 & 60/07 και 
 2.-Τις ανάγκες του Δήμου για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού κλπ,
  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στον Προϋπολογισμό των εργασιών, για τη: «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού», για ένα ημερολογιακό έτος.

ΑΡΘΡΟ 1° - Προϋπολογισμός
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 88.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α.
                    (ή 104.720,00 € με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
   Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της με Κ.Α.: 20.6262.0001, πίστωσης έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 2° - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς (Γρ. Λαμπράκη 19), την Πέμπτη 10/12/2009 και από 09:30 (ώρα έναρξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών) έως 10:00 (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών). Τεύχη δημοπρασίας για τον διαγωνισμό μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Παρασκευή 04/12/2009.

ΑΡΘΡΟ 3° - Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που: ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου συντηρητή ηλεκτρικών δικτύων και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την εμπειρία και την απαραίτητη άδεια του συντηρητή ηλεκτρ. εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 4° - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
 4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
 4.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
     Α.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
  1)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (2%) επί του προϋπολογισμού. (Κατά την υπογραφή της σύμβασης επιστρέφεται στον μειοδότη η εγγυητική συμμετοχής και αντικαθίσταται με άλλη καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.)
  2)Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο των εργασιών του.
  3)Φορολογική ενημερότητα.
  4)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
  Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
  5)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  6)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους  σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  7)Εργοληπτικό πτυχίο τάξης Α’ για έργα κατηγορίας Η/Μ.
  8)Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής.
  9)Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
 10)Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η  συμμετοχή του διαγωνιζόμενου  σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
     Β.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:
  1)Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι αυτή δεν έχει καταδικαστεί για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο των εργασιών της. 
  2)Για ανώνυμες εταιρίες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του, θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητάς των.
  3)Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
  4)Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
α). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται:
 1.-ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ο.Τ.Α.  ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 2.-ότι ουδέποτε τους έχει επιβληθεί ποινή για πλημμελή εκτέλεση παρομοίων ει βάρος τους από οιοδήποτε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 3.-εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού.
 4.-εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του περιορισμού εάν υπόκειται.
 5.-ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.
 6.-ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 7.-ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ).
 8.-ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
 9.-πίνακα με παρόμοιες εργασίες σε Ο.Τ.Α. κλπ της τελευταίας 5ετίας.
     Γ.ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (κοινή προσφορά)
 1.-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα.
 2.-Πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο α του άρθρου 4 της παρούσης που απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες.
   Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
   Κανένας δεν μπορεί να συμμετέχει στην ίδια δημοπρασία με περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και Κοινοπραξία.
   Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές και θα πρέπει να τις αποσύρει ο ενδιαφερόμενος εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5° - Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
 5.1 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
   Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, δεν γίνονται δεκτές.
   Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.


   Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα:
  α. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
  β. Το είδος της προσφοράς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ή ΤΕΧΝΙΚΗ
  γ. Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
  δ. Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
  ε. Την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 στ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
   Οι ανωτέρω προσφορές τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο ο οποίος περιέχει:
 1.-Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 4 της παρούσης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, συσκευασμένα μέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο.
 2.-Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
 3.-Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στο κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 4.-Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 5.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, σχεδία, προσπέκτους που μπορούν να δίδονται στην Αγγλική).
   Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
   Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
   Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες  που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
   Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές (άρθρο 19 του Π.Δ. 346/98).
   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
   Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών δεν γίνονται δεκτές. 
  Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 
 5.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να αναγράφουν:
 1.-Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το service και συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου (εσωτερικό και εξωτερικό) του Δήμου Δροσιάς.
 2.-Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερομένων εργασιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 3.-Διάθεση επάρκειας προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών του έργου αυτού.
 4.-Διάθεση επάρκειας τεχνικού εξοπλισμού
 5.4 Τεχνική περιγραφή προσφερόμενου εξοπλισμού
  Οι διαγωνιζόμενοι θα αναγράφουν μέσα στην τεχνική τους προσφορά όλα τα βασικά τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού και κυρίως:
 1.-Τύπος οχήματος, Εργοστάσιο κατασκευής, Ετος κατασκευής, Διατάξεις μόνωσης καλαθοφόρου.
 2.-Στοιχεία εκμετάλλευσης (ωφέλιμα φορτία).
 3.-Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.

 5.5 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. 
 5.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 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 που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6° - Προσφερόμενη τιμή
 6.1 Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά στην εκτέλεση των προσφερομένων εργασιών και για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. 
 6.2 Στις τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (διάφορα έξοδα δημοσίευσης – κηρύκεια, δικαιώματα κλπ), που θα ισχύει κατά την ημέρα της Δημοπράτησης εκτός από τον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Δροσιάς.
 6.3 Η προσφερόμενη έκπτωση θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ.
 6.4  Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:
 1.-Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 2.-Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.
 3.-Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών και εργατών αποκομιδής και εποπτείας) και τα λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του.
 4.-Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση κλπ.)
 5.-Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και τα διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, κτλ.)
 6.-Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος του ηλεκτρολογικού υλικού που θα παραδίδει, για αντικατάσταση, στον ανάδοχο συντηρητή.

ΑΡΘΡΟ 7° - Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές
 7.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ’ αυτόν ή κατά του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής:
 Α)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης  της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής.
 Β)Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, ή κατά του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν.
  Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.           
  Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
 7.2. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα του  φορέα διενέργειας του διαγωνισμού.
 7.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 8° - Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Αξιολόγηση προσφορών
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή οι φάκελοι των «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» με την σειρά που υπεβλήθησαν. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει μόνο τον κυρίως φάκελο, μονογράφει κατά φύλλο τα δικαιολογητικά και αριθμεί την Τεχνική Προσφορά. Ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και αριθμείται. Στη συνέχεια ελέγχονται όλα τα δικαιολογητικά.
   Στο σχετικό πρακτικό που συντάσσεται καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις.
  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προ της ανακοίνωσης του αποτελέσματος να διαπιστώσει (με οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσματικότερο για να διασφαλιστεί η συμφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών), εάν οι μειοδότες έχουν πράγματι την δυνατότητα διάθεσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, την τεχνική υποδομή και οργάνωση, που είναι αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτέλεση των εργασιών και εν γένει κάθε επικαλούμενο στην προσφορά στοιχείο καθώς επίσης και την σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών (από τους συμμετέχοντες)
  Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών πραγματοποιείται την ίδια ημέρα, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και ανακοινώνονται τυχόν προσφορές που απορρίφθηκαν καθώς και οι λόγοι απορρίψεως των.
   Οι φάκελοι των Οκονομικών Προσφορών όσων «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σφραγισμένοι στους προσφέροντες ενώ αυτών που έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται και ανακοινώνονται τα Οικονομικά στοιχεία.
  Η κατακύρωση τελικά γίνεται σε αυτόν του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορισμένους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις, όρους της διακήρυξης και έχει την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό). Μεταξύ ισοδύναμων διενεργείται κλήρωση, παρουσία αυτών.
  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στην περίπτωση κατάθεσης μίας και μόνο προσφοράς όπως και στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο των φακέλων παραμείνει μία μόνο έγκυρη προσφορά.
  Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών θεωρούνται ουσιώδεις εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
  Το πρακτικό του διαγωνισμού υπογράφεται από την Επιτροπή καθώς και από τον αναδειχθέντα μειοδότη.
  Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
  Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει τη υπογραφή του πρακτικού, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Δ.Ε. και η εγγύηση συμμετοχής του περιέχεται στον Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης με όλες τις συνέπειες που προβλέπει το Π.Δ. 28/80.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης της εργασίας
 9.1 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο, την τιμή, τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης και την απόφαση της Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό. 
 9.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
 9.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
 9.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ. 28/80, έκπτωτος με απόφαση της Δ.Ε., εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
 9.5 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

ΑΡΘΡΟ 10° - Επανάληψη του διαγωνισμού
  Με απόφαση της Δ.Ε., μπορεί  ο  διαγωνισμός  να  επαναληφθεί με  υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών
 11.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α..
 11.2 Η εγγύηση κατατίθεται κατά ή προ της υπογραφής της σύμβασης.
 11.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου των εργασιών, προσαυξανόμενο κατά δύο μήνες.
 11.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών
 12.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον  ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στην σύμβαση.
 12.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών δέκα (10) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
 13.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
 13.2 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την συμβατική διάρκεια για έξι (6) επιπλέον μήνες μετά την λήξη της αρχικής δωδεκάμηνης, με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, κατόπιν απόφασης της Δ.Ε., οπότε απαιτείται η παράταση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η ποσοστιαία αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου σε περίπτωση παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 7,5% ετησίως, η οποία προκύπτει από την αύξηση του τιμαρίθμου συν την αύξηση του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών.
 14.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν οι εργασίες για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών.
 14.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών στη διαχείριση, για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
 14.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών.
 14.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
 14.5 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 14.6 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.
 14.7 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά της υπογραφής της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15ο – Περιγραφή εργασιών
  Ο Ανάδοχος υποχρεούται (με υλικά που θα του παρέχει ο Δήμος), να συντηρεί και να επισκευάζει τον Δημοτικό Φωτισμό (οδών, πλατειών κλπ), να αντικαθιστά και να τοποθετεί νέα φωτιστικά όπου και όποτε του υποδεικνύει ο Δήμος, να συντηρεί και επισκευάζει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των Δημοτικών κτιρίων (Δημοτικό Κατάστημα, Κ.Ε.Π., Σχολεία, Κ.Α.Π.Η. κλπ) καθώς και να τοποθετεί και να αφαιρεί τον εορταστικό στολισμό του Δήμου.
  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ετησίως στον Δήμο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων:
 1.-ένα ειδικό βραχιονοφόρο-καλαθοφόρο, σε οκτάωρη απασχόληση για 60 ημέρες
 2.-έναν οδηγό ειδικού βραχιονοφόρου-καλαθοφόρου, σε οκτάωρη απασχόληση για 60 ημέρες
 3.-έναν ειδικευμένο εργάτη, σε οκτάωρη απασχόληση για 80 ημέρες και
 4.-έναν ηλεκτροτεχνίτη, σε οκτάωρη απασχόληση για 80 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών
 16.1 Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με Χ.Ε. στο τέλος κάθε μήνα, με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/12 της συμβατικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και την επιστροφή του Χ.Ε. θεωρημένου από την Υπηρεσία Επιτρόπου Αμαρουσίου. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα σε ποσά ίσα με τον αριθμό  των μηνών της παράτασης.
 16.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογισθεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
 16.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι το τιμολόγιο του αναδόχου που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ (ή εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου), το πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Επιβαρύνσεις αναδόχου
  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, φόρους (εκτός του Φ.Π.Α.) και τα έξοδα δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο - Ρήτρες
 18.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200,00 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
 18.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.
 18.3 Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου ή απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών, σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα.
 18.4 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδική διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 19ο - Συμβατικά στοιχεία
   Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
 Α.-Το συμφωνητικό.
 Β.-Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
 Γ.-Η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20ο – Επαύξηση συμβατικού και οικονομικού αντικειμένου
 20.1 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το συμβατικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι ποσοστού 50% στην διάρκεια εκτέλεσής της.
 20.2 Σε περίπτωση επαύξησης του συμβατικού αντικειμένου, θα προσαυξάνεται αναλογικά το τίμημα. Για την παραπάνω περίπτωση θα υποβάλλεται σχετική πρόταση στην Δ.Ε. προς έγκριση.
 20.3 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο τίμημα ήδη εφαρμοσμένο, ο ανάδοχος θα υποβάλλει τεχνικό-οικονομική μελέτη προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 21ο – Άλλα στοιχεία
 21.1 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό και σε προσφορές που θα υπερβούν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
 21.2 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό και στην περίπτωση κατάθεσης μίας και μόνο προσφοράς ή στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών παραμείνει μία μόνον έγκυρη προσφορά.
 21.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζομένων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπουν οι όροι της διακήρυξης.

Μπάρμπας Βασίλειος: Όπως και άλλη φορά είχα τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα που συζητείται τώρα, θεωρώ το ποσόν υπερβολικό και ίσως θα ήταν προτιμότερο η όποια συντήρηση Δημοτικού φωτισμού, να γινόταν με προσωπικό του Δήμου. Για αυτούς τους λόγους δεν ψηφίζω την εισήγηση.
Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατά πλειοψηφία

   Με ψήφους τρείς (4) υπέρ: των κ.κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, Κων/νου Καραγιάννη, Διονυσίου Ζαμάνη και Αδαμαντίας Δημοπούλου 
 και μίας (1) κατά: του Κου Βασίλειου Μπάρμπα 

 αποφασίζει – εγκρίνει

   Τους πιο κάτω όρους διακήρυξης για τη: «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού»:

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
   Ο Δήμαρχος Δροσιάς Αττικής, έχοντας υπόψη:
 1.-Τις διατάξεις του Νόμου 3463/06 και των Π.Δ. 28/80 & 60/07 και 
 2.-Τις ανάγκες του Δήμου για τη συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού κλπ,
  προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό σε ακέραιες μονάδες στον Προϋπολογισμό των εργασιών, για τη: «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού», για ένα ημερολογιακό έτος.

ΑΡΘΡΟ 1° - Προϋπολογισμός
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  : 88.000,00 € πλέον του Φ.Π.Α.
                    (ή 104.720,00 € με Φ.Π.Α. 19%)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
   Η δαπάνη θα καταλογισθεί σε βάρος της με Κ.Α.: 20.6262.0001, πίστωσης έτους 2010.

ΑΡΘΡΟ 2° - Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Δροσιάς (Γρ. Λαμπράκη 19), την Πέμπτη 10/12/2009 και από 09:30 (ώρα έναρξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών) έως 10:00 (ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών). Τεύχη δημοπρασίας για τον διαγωνισμό μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Παρασκευή 04/12/2009.

ΑΡΘΡΟ 3° - Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό
  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που: ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου συντηρητή ηλεκτρικών δικτύων και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την εμπειρία και την απαραίτητη άδεια του συντηρητή ηλεκτρ. εγκαταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 4° - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
 4.1 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.
 4.2 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
     Α.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:
  1)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό (2%) επί του προϋπολογισμού. (Κατά την υπογραφή της σύμβασης επιστρέφεται στον μειοδότη η εγγυητική συμμετοχής και αντικαθίσταται με άλλη καλής εκτέλεσης ποσοστού 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.)
  2)Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο των εργασιών του.
  3)Φορολογική ενημερότητα.
  4)Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
  Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας  που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
  5)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  6)Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους  σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
  7)Εργοληπτικό πτυχίο τάξης Α’ για έργα κατηγορίας Η/Μ.
  8)Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές αυτής.
  9)Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
 10)Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί η  συμμετοχή του διαγωνιζόμενου  σε διαγωνισμούς Δημοσίου ή Ο.Τ.Α.
     Β.ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ:
  1)Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι αυτή δεν έχει καταδικαστεί για λόγους σχετικούς με το αντικείμενο των εργασιών της. 
  2)Για ανώνυμες εταιρίες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της ταυτότητάς του, θα προσκομίσει υποχρεωτικά πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρίας όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι αυτός που την καταθέτει. Το σχετικό αυτό έγγραφο θα φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως με επίδειξη της ταυτότητάς των.
  3)Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
  4)Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:
α). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται:
 1.-ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ο.Τ.Α.  ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 2.-ότι ουδέποτε τους έχει επιβληθεί ποινή για πλημμελή εκτέλεση παρομοίων ει βάρος τους από οιοδήποτε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 3.-εάν τους έχει ή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού να αναφέρεται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού.
 4.-εάν η λειτουργία της επιχείρησης υπόκειται ή δεν υπόκειται σε νομικό περιορισμό και το είδος του περιορισμού εάν υπόκειται.
 5.-ότι έλαβαν πλήρη γνώση των επιτόπιων συνθηκών που αφορούν την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, ότι έχουν εκτιμήσει όλα τα ιδιαίτερα τυχόν προβλήματα του έργου, σύμφωνα με όλους τους όρους αυτής της διακήρυξης και σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά που υποβάλλουν και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν κατά περίπτωση ρητά αναφέρουν τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται.
 6.-ότι θα καλύψουν τον Δήμο με όλη την απαραίτητη τεχνική υποδομή για την απερίσπαστη εκτέλεση του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
 7.-ότι θα καλύψουν τον Δήμο ακόμα και σε περίπτωση έκτακτων αναγκών (Κυριακές, αργίες, κλπ).
 8.-ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε στοιχείο και σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
 9.-πίνακα με παρόμοιες εργασίες σε Ο.Τ.Α. κλπ της τελευταίας 5ετίας.
     Γ.ΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (κοινή προσφορά)
 1.-Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι η κοινοπραξία λειτουργεί νόμιμα.
 2.-Πιστοποιητικά σύμφωνα με την παράγραφο α του άρθρου 4 της παρούσης που απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες.
   Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
   Κανένας δεν μπορεί να συμμετέχει στην ίδια δημοπρασία με περισσότερες από μία (1) εταιρείες, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και Κοινοπραξία.
   Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές και θα πρέπει να τις αποσύρει ο ενδιαφερόμενος εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 5° - Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
 5.1 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
   Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, δεν γίνονται δεκτές.
   Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, υποβάλλονται μέσα σε κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα.
   Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα:
  α. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
  β. Το είδος της προσφοράς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ή ΤΕΧΝΙΚΗ
  γ. Τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό.
  δ. Το αντικείμενο του διαγωνισμού.
  ε. Την ημερομηνία του διαγωνισμού.
 στ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος.
   Οι ανωτέρω προσφορές τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο ο οποίος περιέχει:
 1.-Όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 4 της παρούσης δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, συσκευασμένα μέσα σε ένα ντοσιέ καλά δεμένο.
 2.-Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
 3.-Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στο κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 4.-Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 5.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση (εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια, σχεδία, προσπέκτους που μπορούν να δίδονται στην Αγγλική).
   Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.
   Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
   Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του διαγωνισμού. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες  που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
   Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο δεν γίνονται δεκτές (άρθρο 19 του Π.Δ. 346/98).
   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
   Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών δεν γίνονται δεκτές. 
  Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 
 5.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να αναγράφουν:
 1.-Υποδομή που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για το service και συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου (εσωτερικό και εξωτερικό) του Δήμου Δροσιάς.
 2.-Χρονοδιάγραμμα έναρξης εκτέλεσης των προσφερομένων εργασιών (σημειώνεται ότι ο χρόνος έναρξης των εργασιών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
 3.-Διάθεση επάρκειας προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών του έργου αυτού.
 4.-Διάθεση επάρκειας τεχνικού εξοπλισμού
 5.4 Τεχνική περιγραφή προσφερόμενου εξοπλισμού
  Οι διαγωνιζόμενοι θα αναγράφουν μέσα στην τεχνική τους προσφορά όλα τα βασικά τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού και κυρίως:
 1.-Τύπος οχήματος, Εργοστάσιο κατασκευής, Ετος κατασκευής, Διατάξεις μόνωσης καλαθοφόρου.
 2.-Στοιχεία εκμετάλλευσης (ωφέλιμα φορτία).
 3.-Λοιπά τεχνικά στοιχεία και προσπέκτους καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την τεχνική αξιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού.
 5.5 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. 
 5.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 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 που είναι διαφορετικοί από τους όρους διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6° - Προσφερόμενη τιμή
 6.1 Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά στην εκτέλεση των προσφερομένων εργασιών και για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών. 
 6.2 Στις τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (διάφορα έξοδα δημοσίευσης – κηρύκεια, δικαιώματα κλπ), που θα ισχύει κατά την ημέρα της Δημοπράτησης εκτός από τον Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Δροσιάς.
 6.3 Η προσφερόμενη έκπτωση θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς και θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ.
 6.4  Για την διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψη ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και μέριμνα αναλαμβάνει το κόστος και τα έξοδα που αφορούν:
 1.-Την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού.
 2.-Το τακτικό service και συντήρηση του απασχολούμενου εξοπλισμού για την διασφάλιση της άψογης λειτουργίας του.
 3.-Την αμοιβή του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού (μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των οδηγών και εργατών αποκομιδής και εποπτείας) και τα λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή του.
 4.-Τα άμεσα έξοδα λειτουργίας και κίνησης του εξοπλισμού (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα, συντήρηση κλπ.)
 5.-Την ασφαλιστική κάλυψη του απασχολούμενου εξοπλισμού καθώς και τα διάφορα συναφή τέλη και φόροι οχημάτων (ΚΤΕΟ, ΚΕΚ, τέλη κυκλοφορίας, κτλ.)
 6.-Ο Δήμος αναλαμβάνει το κόστος του ηλεκτρολογικού υλικού που θα παραδίδει, για αντικατάσταση, στον ανάδοχο συντηρητή.

ΑΡΘΡΟ 7° - Ενστάσεις – Διοικητικές προσφυγές
 7.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σ’ αυτόν ή κατά του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο ως εξής:
 Α)Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης  της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή η οποία αποφαίνεται επ’ αυτής.
 Β)Κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού, ή κατά του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μόνο από διαγωνιζόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν.
  Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.           
  Η ένσταση αυτή εξετάζεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
 7.2. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με φροντίδα του  φορέα διενέργειας του διαγωνισμού.
 7.3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές. 

ΑΡΘΡΟ 8° - Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Αξιολόγηση προσφορών
  Μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την Επιτροπή οι φάκελοι των «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» με την σειρά που υπεβλήθησαν. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει μόνο τον κυρίως φάκελο, μονογράφει κατά φύλλο τα δικαιολογητικά και αριθμεί την Τεχνική Προσφορά. Ο Φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και αριθμείται. Στη συνέχεια ελέγχονται όλα τα δικαιολογητικά.
   Στο σχετικό πρακτικό που συντάσσεται καταγράφονται όλοι οι διαγωνιζόμενοι καθώς και τυχόν παρατηρήσεις.
  Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προ της ανακοίνωσης του αποτελέσματος να διαπιστώσει (με οποιοδήποτε τρόπο θεωρεί αποτελεσματικότερο για να διασφαλιστεί η συμφερότερη και αξιοκρατικότερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών), εάν οι μειοδότες έχουν πράγματι την δυνατότητα διάθεσης του προσφερόμενου εξοπλισμού, την τεχνική υποδομή και οργάνωση, που είναι αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, εκτέλεση των εργασιών και εν γένει κάθε επικαλούμενο στην προσφορά στοιχείο καθώς επίσης και την σχέση μεταξύ ποιότητας και κόστους των προσφερομένων υπηρεσιών (από τους συμμετέχοντες)
  Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών πραγματοποιείται την ίδια ημέρα, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και ανακοινώνονται τυχόν προσφορές που απορρίφθηκαν καθώς και οι λόγοι απορρίψεως των.
   Οι φάκελοι των Οκονομικών Προσφορών όσων «ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σφραγισμένοι στους προσφέροντες ενώ αυτών που έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται και ανακοινώνονται τα Οικονομικά στοιχεία.
  Η κατακύρωση τελικά γίνεται σε αυτόν του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθορισμένους, στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις, όρους της διακήρυξης και έχει την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό). Μεταξύ ισοδύναμων διενεργείται κλήρωση, παρουσία αυτών.
  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό στην περίπτωση κατάθεσης μίας και μόνο προσφοράς όπως και στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο των φακέλων παραμείνει μία μόνο έγκυρη προσφορά.
  Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών θεωρούνται ουσιώδεις εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
  Το πρακτικό του διαγωνισμού υπογράφεται από την Επιτροπή καθώς και από τον αναδειχθέντα μειοδότη.
  Στη συνέχεια ακολουθείται η σχετική νόμιμη διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
  Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνείται ή με κάθε τρόπο αποφεύγει τη υπογραφή του πρακτικού, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Δ.Ε. και η εγγύηση συμμετοχής του περιέχεται στον Δήμο χωρίς διαδικασία και γίνεται νέος διαγωνισμός σε βάρος του, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης με όλες τις συνέπειες που προβλέπει το Π.Δ. 28/80.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης της εργασίας
 9.1 Μετά τις παραπάνω εγκρίσεις, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση στον αναδειχθέντα μειοδότη στον οποίο έγινε η κατακύρωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο, την τιμή, τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων της διακήρυξης και την απόφαση της Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό. 
 9.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
 9.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
 9.4 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Π.Δ. 28/80, έκπτωτος με απόφαση της Δ.Ε., εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του Δήμου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
 9.5 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

ΑΡΘΡΟ 10° - Επανάληψη του διαγωνισμού
  Με απόφαση της Δ.Ε., μπορεί  ο  διαγωνισμός  να  επαναληφθεί με  υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Προϋπόθεση ο αρχικός διαγωνισμός να έχει αποτύχει ή να έχει κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του.

ΑΡΘΡΟ 11ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών
 11.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των εργασιών, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α..
 11.2 Η εγγύηση κατατίθεται κατά ή προ της υπογραφής της σύμβασης.
 11.4 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να συμπίπτει με τον χρόνο εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου των εργασιών, προσαυξανόμενο κατά δύο μήνες.
 11.5 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται δύο (2) μήνες μετά την περάτωση του συμβατικού αντικειμένου της εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 12ο - Χρόνος έναρξης εκτέλεσης εργασιών
 12.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη εκτέλεσης των εργασιών με τον  ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στην σύμβαση.
 12.3 Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης εκτέλεσης των εργασιών δέκα (10) ημερών πέραν της συμβατικής προθεσμίας και μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού, ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

ΑΡΘΡΟ 13ο - Διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
 13.1 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
 13.2 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την συμβατική διάρκεια για έξι (6) επιπλέον μήνες μετά την λήξη της αρχικής δωδεκάμηνης, με τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, κατόπιν απόφασης της Δ.Ε., οπότε απαιτείται η παράταση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η ποσοστιαία αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου σε περίπτωση παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 7,5% ετησίως, η οποία προκύπτει από την αύξηση του τιμαρίθμου συν την αύξηση του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 14ο - Γενικοί όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών.
 14.1 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν οι εργασίες για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών.
 14.2 Θεωρείται δεδομένο ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών. Σε καμία περίπτωση ο ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών στη διαχείριση, για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.
 14.3 Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών.
 14.4 Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
 14.5 Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 14.6 Το προσωπικό του αναδόχου θα αντικαθίσταται εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθεί ακατάλληλο για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.
 14.7 Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών μετά της υπογραφής της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15ο – Περιγραφή εργασιών
  Ο Ανάδοχος υποχρεούται (με υλικά που θα του παρέχει ο Δήμος), να συντηρεί και να επισκευάζει τον Δημοτικό Φωτισμό (οδών, πλατειών κλπ), να αντικαθιστά και να τοποθετεί νέα φωτιστικά όπου και όποτε του υποδεικνύει ο Δήμος, να συντηρεί και επισκευάζει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των Δημοτικών κτιρίων (Δημοτικό Κατάστημα, Κ.Ε.Π., Σχολεία, Κ.Α.Π.Η. κλπ) καθώς και να τοποθετεί και να αφαιρεί τον εορταστικό στολισμό του Δήμου.
  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ετησίως στον Δήμο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων:
 1.-ένα ειδικό βραχιονοφόρο-καλαθοφόρο, σε οκτάωρη απασχόληση για 60 ημέρες
 2.-έναν οδηγό ειδικού βραχιονοφόρου-καλαθοφόρου, σε οκτάωρη απασχόληση για 60 ημέρες
 3.-έναν ειδικευμένο εργάτη, σε οκτάωρη απασχόληση για 80 ημέρες και
 4.-έναν ηλεκτροτεχνίτη, σε οκτάωρη απασχόληση για 80 ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 16ο - Πληρωμή εκτελεσθέντων εργασιών
 16.1 Η πληρωμή της αξίας των εκτελεσθέντων εργασιών στον ανάδοχο θα γίνεται με Χ.Ε. στο τέλος κάθε μήνα, με χρηματικό ποσό ίσο προς το 1/12 της συμβατικής αμοιβής του, ύστερα από σύνταξη πιστοποιητικού καλής εκτέλεσης από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου και την επιστροφή του Χ.Ε. θεωρημένου από την Υπηρεσία Επιτρόπου Αμαρουσίου. Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης, η πληρωμή θα γίνεται κατά μήνα σε ποσά ίσα με τον αριθμό  των μηνών της παράτασης.
 16.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογισθεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.
 16.3 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της αξίας των συμβατικών εκτελεσθέντων εργασιών είναι το τιμολόγιο του αναδόχου που να φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ (ή εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου), το πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 17ο - Επιβαρύνσεις αναδόχου
  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, φόρους (εκτός του Φ.Π.Α.) και τα έξοδα δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 18ο - Ρήτρες
 18.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την έναρξη εργασιών την ακριβή ημερομηνία που θα του ανακοινώσει η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα 200,00 € για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για δέκα (10) συνολικά ημερολογιακές ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
 18.2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα και κατ’ αναλογία με τις κείμενες διατάξεις των Ο.Τ.Α.
 18.3 Αποτελεί βασική υποχρέωση του αναδόχου ή απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών, σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα.
 18.4 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδική διαμαρτυρία και σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 19ο - Συμβατικά στοιχεία
   Συμβατικά στοιχεία που διέπουν τους όρους της εργασίας κατά σειρά ισχύος είναι:
 Α.-Το συμφωνητικό.
 Β.-Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
 Γ.-Η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20ο – Επαύξηση συμβατικού και οικονομικού αντικειμένου
 20.1 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το συμβατικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μέχρι ποσοστού 50% στην διάρκεια εκτέλεσής της.
 20.2 Σε περίπτωση επαύξησης του συμβατικού αντικειμένου, θα προσαυξάνεται αναλογικά το τίμημα. Για την παραπάνω περίπτωση θα υποβάλλεται σχετική πρόταση στην Δ.Ε. προς έγκριση.
 20.3 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ανάλογο τίμημα ήδη εφαρμοσμένο, ο ανάδοχος θα υποβάλλει τεχνικό-οικονομική μελέτη προς έγκριση.

ΑΡΘΡΟ 21ο – Άλλα στοιχεία
 21.1 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό και σε προσφορές που θα υπερβούν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
 21.2 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει τον διαγωνισμό και στην περίπτωση κατάθεσης μίας και μόνο προσφοράς ή στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών παραμείνει μία μόνον έγκυρη προσφορά.
 21.3 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές διαγωνιζομένων που δεν θα αφορούν το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών όπως προβλέπουν οι όροι της διακήρυξης.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 051/2009 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.
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