ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση : Κολιάτσου 32, ΤΚ 20131, Κόρινθος
Τηλ. : 27413-61068, 61003

Κόρινθος, 27 -6-2017
Αρ. Πρωτ. : 28.602

ΠΡΟΣ : προμηθευτές ελαστικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ : ΄΄ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (έτους 2016)΄΄

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Κορινθίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11/195/13-06-2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, θα προβεί στη διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση (άρθρο 32 του Ν.
4412/2016), της προμήθειας ελαστικών, που αφορούν τα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου όπως
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

A/A
Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΟΣΟ (€) ΠΟΥ
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ
ΚΆΘΕ ΟΧΗΜΑ
ΜΕ ΦΠΑ

10/6671.0001
1

1

KHY 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

JDAJ102G000505071

400,00

20/6671.0001
2

17

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

WDB67602315592258

3

18

Α.Α.Κ
(ΙΝΡ-9315).

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

ZAPS8500000568955

4

27

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜ

WDB9700731K405373

5

28

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

WDB9700531K342185

6

31

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

MMBCNK740YD003583

7

32

ΚΗΥ 2240

RENAULT

ΦΟΡΤΗΓΟ

VF1KC0AAG19362333

8

33

ΚΗΥ 5136

RENAULT

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

VF1NDDCL521893218

9

34

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

ΜΙΝΙ BUS

NLJWWH7WP5Z032061

10

37

ΚΗΗ 2916

CITROEN

ΦΟΡΤΗΓΟ

VF7GBKFWB94177577

11

38

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

TYΠΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

MMBONK64PVD025050

20/6672.0001

967,74
967,74
967,74
967,74
967,74
967,74
967,74
967,74
967,74
967,74

12

39

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

VWASHTF2492102710

13

40

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

VWASHTF 2481-061354

2.000,00
2.000,00

30/6671.0001
14

42

ΚΗΥ 2143

FORD

ΦΟΡΤΗΓΟ

SGHBP535293

15

43

ΚΗΥ 2226

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

WV1ZZZ9KZYR503518

16

45

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

WDB67401415386993

17

46

ΚΗI 5479

MAZDA

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

JMZUN1B22OW199370

18

47

KHI 5498

HYUNDAI

MINI BUS

NLJWWH7WP5Z032033

19

49

A.A.K.

PIAGGIO

ΦΟΡΤΗΓΟ

01384

20

50

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

38503014664222

666,67
666,67
666,67
666,67
666,67
666,67
666,67

35/6671.0001
21

53

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

JMBCNK12000290

22

54

ΚΗH 2919

MERCEDES

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

WDB9525031L364745

23

55

KHI 5506

TOYOTA

ΦΟΡΤΗΓΟ

MROHR22G101500159

24

60

KHI 4148

MAZDA

ΦΟΡΤΗΓΟ

JMZUF8UL200709550

25

62

KHI 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

SFAKXXBDVKKA43335

VW-CADDY

TYΠΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

WV1ZZZ9KZR503521

400,00
400,00
400,00
400,00
400,00

45/6671.0001
28

65

ΚΗΥ 2229

ΣΥΝΟΛΟ
(με Φ.Π.Α.)

450,00

21.194,09

Το συνολικό ποσό προς διαπραγμάτευση ανέρχεται σε 21.194,09 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Σας καλούμε να καταθέσετε προσφορά με αριθμό πρωτοκόλλου, μέχρι την Τετάρτη, 05-07-2017, και ώρα
: 13.00 στο Δήμο Κορινθίων (Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης : Γιαβάση Α., Σαββανού Ε., Σούκουλης
Α.), Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος).
Οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία, είναι ίδιοι με την υπ’ αριθμ. 58/2016 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου
Κορινθίων, προϋπολογισμού 73.840,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τίτλο : ΄΄ Προμήθεια
ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων (έτους 2016)΄΄. Ο
εν λόγω διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 16/12/2016.
Η σχετική μελέτη της παρούσας διαδικασίας έχει αριθμό : 58/2016 και τίτλο : ΄΄ Προμήθεια ανταλλακτικών
για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (έτους 2016)΄΄ και η οποία
υπάρχει καταχωρημένη και ανηρτημένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) με αριθμό προκήρυξης : 16PROC005499782/02.12.2016.

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1. Ο τύπος, οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ελαστικών, θα πρέπει να
είναι κατάλληλα για τους τύπους οχημάτων-μηχανημάτων που φαίνονται στο σχετικό παράρτημα 1
της παρούσας.
2. Τα ελαστικά πρέπει να είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα, σε αρίστη κατάσταση και
να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων.
3. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών από τον προμηθευτή, πρέπει να μην έχει
συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής
τους. Η ημερομηνία παραγωγής τους με τη μορφή τεσσάρων ψηφίων, όπου τα δύο πρώτα δείχνουν την
εβδομάδα και το δύο τελευταία το έτος, να φαίνεται επάνω στα ελαστικά.
4. Στις προσφορές πρέπει να αναφέρεται ο τύπος ελαστικού (διαστάσεις), το εργοστάσιο και η χώρα
παραγωγής του.
5. Τα ελαστικά πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών, χωρίς να
παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.
6. Τα χαρακτηριστικά των ελαστικών θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, σύμφωνα με την άδεια
κυκλοφορίας του κάθε οχήματος-μηχανήματος και τη χρήση του. Για οποιαδήποτε πληροφορία
επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνεννοηθεί με την υπηρεσία του Δήμου.
7. Τα ελαστικά επίσωτρα θα είναι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589 Β/30-91992) : ΄΄Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και εγκατάστασή τους
σ΄αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 31ης Μαρτ. 1992΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοιν. Οδηγίας 92/23/1992 η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/11/ΕΚ/2005 (ΥΑ 11627/925/2005 - ΦΕΚ Β/1081/01.08.2005: ΄΄Συμμόρφωση προς τις διατάξεις
της οδηγίας 2005/11/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2005 «για τροποποίηση με σκοπό την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ελαστικά
των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και με την εγκατάστασή τους σε αυτά΄΄
9. Τα ελαστικά επίσωτρα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοιν. Οδηγία 89/459/1989 "Για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το ΄΄βάθος των αυλακώσεων των
ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους" και την
εθνική νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 32496/1558/2003/03 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 847/27-06-2003) περί Καθορισμού
ελάχιστου βάθους αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών αυτοκινήτων).
10. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με την Κοιν. Οδηγία 92/23/31-03-1992,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση "e",
η χώρα έγκρισης (αριθμός ή γράμματα που δηλώνουν τη χώρα) και ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ του
ελαστικού (υπ΄ αριθμ. 29871/2622/92 Υ.Α. (ΦΕΚ 589 Β/30-9-1992) : ΄΄Ελαστικά των οχημάτων με
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και εγκατάστασή τους σ΄αυτά, σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτ.
1992΄΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
11. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή οι διαστάσεις τους, όλα τα τεχνικά
στοιχεία σύμφωνα με την ETRTO και την Κοινοτική Οδηγία 92/23/31-03-1992, όπως τροποποιήθηκε
με την Οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-02-2005, καθώς το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Οι
σημάνσεις αυτές πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής
διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν.
12. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάυλον αποκλείονται.
13. Τα ελαστικά που θα τοποθετούνται σε κάθε όχημα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστικού
οίκου.
14. Όλα τα ελαστικά θα παραδοθούν, πρώτα, στην Υπηρεσία γυμνά χωρίς ειδική συσκευασία, και τελικά,
αυτά θα παραδοθούν ζυγοσταθμισμένα και τοποθετημένα με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή στα
οχήματα του Δήμου.

Β. Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής
Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο.
Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16):
α) η λέξη ΄΄Προσφορά΄΄ ή ΄΄Αίτηση συμμετοχής΄΄,

β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων,
γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου
Οι παρακάτω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στα Α, Β και Γ, και οι οποίοι θα βρίσκονται
μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16).

Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα
ακόλουθα:

Α. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει τα
εξής :

1. Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (σύμφωνα με την αρμοδιότητα της Αρχής, παρ. 5, άρθρο

53, Ν. 4412/2016). Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να το κατεβάσει δωρεάν σε επεξεργάσιμη μορφή
και με τις οδηγίες συμπλήρωσής του από την ιστοσελίδα : http://www.eaadhsy.gr 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ.
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου,
δηλαδή πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό (άρθρο 75, Ν.
4412/2016). Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες των υπό προμήθεια
ειδών, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς
όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι. (Το παραπάνω
αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο και για τις άλλες χώρες-μέλη
της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιμελητήρια όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016). Ήτοι γίνονται δεκτοί : α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β)
Συνεταιρισμοί, γ) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι διαθέτουν τις
προβλεπόμενες άδειες και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό.
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπους. Οι
ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στην επιτροπή ή με πληρεξούσιο νόμιμα διορισμένο τις
προσφορές τους. Οι Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/89,
εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα πρέπει να προσκομίσει στη δημοπρασία πρακτικό του
Δ.Σ. που εγκρίνει τη συμμετοχή της Α.Ε. στο διαγωνισμό, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι
Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.
Β. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης. Τυχόν πιστοποιήσεις
κατασκευαστή ή συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών και υπηρεσιών για τον ανάδοχο κατά ISO
θα πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, εφόσον υπάρχουν. Για τα ελαστικά θα πρέπει
να υπάρχουν σε αυτό το φάκελο, οι σχετικές εγκρίσεις κυκλοφορίας και η συμμόρφωσή τους με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και
Γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα τεύχη της σχετικής μελέτης
(http://www.eprocurement.gov.gr, ΑΔΑΜ προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ : 16PROC005499782).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά για μία ή και περισσότερες περιπτώσεις, όσες αυτός
επιθυμεί. Η προσφορά θα προορίζεται για τα οχήματα-μηχανήματα που αναφέρονται στον πίνακα, στην αρχή
της παρούσας πρόσκλησης-ανακοίνωσης.
Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να διαφέρει ανά κατηγορία.
Οι κατατεθειμένοι τιμοκατάλογοι των ελαστικών μπορούν να κατατεθούν είτε σε έντυπη είτε σε
ηλεκτρονική μορφή (CD), είτε και τα δύο.
Στον προσφερόμενο τιμοκατάλογο των ελαστικών είναι δυνατό να υπάρχουν ένας ή και περισσότεροι
κατασκευαστικοί τύποι, με τον όρο ότι η προσφερόμενη γενική έκπτωση που θα δίδεται, θα ισχύει και
επί αυτών των ελαστικών. Η τελική επιλογή θα γίνεται από την υπηρεσία με βασικό κριτήριο το χρόνο
παράδοσης.
Οι τιμοκατάλογοι θα συνοδεύονται από το έντυπο προσφοράς, το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
κατεβάσουν δωρεάν από το ΚΗΜΔΗΣ (http://www.eprocurement.gov.gr, ΑΔΑΜ προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ : 16PROC005499782).
Στην προσφορά, της οποίας η τιμή θα είναι σε ευρώ, θα φαίνονται :
1) η έκπτωση της κάθε κατηγορίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αριθμητικώς),
2) το συνολικό ποσό Φ.Π.Α. (αριθμητικώς) και
3) το συνολικό προσφερόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως.
Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων
(Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος).
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α' 188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση
στην ελληνική (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16).
Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους, βασισμένοι
στα στοιχεία του προαναφερόμενου πίνακα, αλλά και σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία
που θα πραγματοποιήσουν στο αμαξοστάσιο του Δήμου.
Η εξάντληση του ποσού ανά κατηγορία κάθε ΚΑ δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο, όπως και η
εξάντληση του ποσού της σύμβασης δεν είναι, επίσης, υποχρεωτική για το Δήμο.
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία),
υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.
Ο Δήμος μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016).

Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής για να τα
προσκομίσει στην Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 103, Ν. 4412/2016:
α)

απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν εμπίπτει σε
καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73, Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ότι ο
οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν :
•
•
•
•
•
•

τελεί υπό πτώχευση ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α'
74) όλων των δικαιολογητικών, όπως αυτά προαναφέρονται (απόσπασμα ποινικού μητρώου,
πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικό δικαστηρίου), ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
και ειδική εντολή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

