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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο Δόμαρχοσ Δόμου Καλυμνύων, ϋχοντασ υπ’ όψιν:
1. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 58 του Ν. 3852/10
2. Σισ διατϊξεισ του ΠΔ 28/80
3. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 του Ν. 3463/06
4. Σην παρ. 13 του ϊρθρου 20 του Ν. 3731/08
5. Σο ϊρθρο 133 του Ν. 4270/14
6. Σην αριθμ. 15/2016 μελϋτη που ςυντϊχθηκε από την υπηρεςύα
7. Σην υπ’ αριθμ. 202/2016 απόφαςη Οικονομικόσ Επιτροπόσ
Προκηρύςςει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ για την ανϊδειξη
μεταφορϋα ό μεταφορικόσ εταιρεύασ για την υπηρεςύα «Μεταφορϋσ εν γϋνει» με κριτόριο
κατακύρωςησ τη χαμηλότερη τιμό, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 28/80,
προώπολογιςθεύςασ δαπϊνησ 17.140,50 € (ςυμπ. ΥΠΑ)
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ιςχύουςεσ διατϊξεισ.
Η διενϋργεια του διαγωνιςμού διϋπεται από τισ διατϊξεισ του Π.Δ. 28/1980 «περύ εκτελϋςεωσ
ϋργων και προμηθειών Ο.Σ.Α.», την παρ. 13 του ϊρθρου 20 του Ν. 3731/08 και το ϊρθρο
133 του Ν. 4270/14
Άρθρο 2ο:Σόποσ – Ημϋρα- Ώρα Διαγωνιςμού
Η δημοπραςύα θα γύνει την 22η του μηνόσ Ιουλύου του ϋτουσ 2016 ημϋρα Παραςκευό
ςτα γραφεύα του Δόμου Καλυμνύων από την αρμόδια Επιτροπό. Ώρα ϋναρξησ παραλαβόσ των
προςφορών η 10.30’’.και ώρα λόξησ παραλαβόσ των προςφορών η 11.00’’. Μετϊ τη λόξη τησ
ώρασ κατϊθεςησ προςφορών καμύα προςφορϊ δεν γύνεται δεκτό και απορρύπτεται ωσ
απαρϊδεκτη.
Άρθρο 3ο:Δεκτού ςτον Διαγωνιςμό
Δεκτού ςτον διαγωνιςμό γύνονται αναγνωριςμϋνοι μεταφορεύσ εγγραμμϋνοι ςτο
Επιμελητόριο τουσ ό ςτην επαγγελματικό τουσ οργϊνωςη ό εταιρεύεσ που ϋχουν δικαύωμα
εκτϋλεςησ μεταφορών.
Άρθρο 4ο:υμβατικϊ τεύχη
Η διενϋργεια τησ δημοπραςύασ καθώσ και η εκτϋλεςη του ϋργου διϋπονται από τισ διατϊξεισ
του Π.Δ 28/80 Σα ςυμβατικϊ τεύχη τησ δημοπραςύασ κατϊ ςειρϊ ιςχύοσ εύναι:
1. Διακόρυξη δημοπραςύασ.
2. Προώπολογιςμόσ και τιμολόγιο τησ προςφορϊσ.

3. Η τεχνικό περιγραφό
Άρθρο 5ο: Προςόντα και δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ – Τποβολό προςφορών .
τη δημοπραςύα γύνονται δεκτού εταιρεύεσ που ϋχουν δικαύωμα εκτϋλεςησ μεταφορικού
ϋργου ό ιδιώτεσ κατ’ επϊγγελμα μεταφορεύσ. Η ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό προώποθϋτει ότι ο
διαγωνιζόμενοσ εύναι πλόρωσ ενόμεροσ τησ διακηρύξεωσ αυτόσ και ότι αποδϋχεται όλουσ
τουσ όρουσ ανεπιφύλακτα. Η επύδοςη τησ προςφορϊσ από το διαγωνιζόμενο αποτελεύ
τεκμόριο ότι αυτόσ εύχε και ϋλαβε υπόψη κατϊ τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ του, τισ γενικϋσ
ςυνθόκεσ τησ υπηρεςύασ ωσ και τα ςυμβατικϊ ςτοιχεύα τησ αντύςτοιχησ μελϋτησ.
Η προςφορϊ υποβϊλλεται ωσ εξόσ:
Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
το φϊκελο τησ προςφορϊσ αναγρϊφεται:
α. Η λϋξη ΠΡΟΥΟΡΑ με κεφαλαύα γρϊμματα.
β. Ο πλόρησ τύτλοσ τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ που διενεργεύ την υπηρεςύα.
γ. Ο αριθμόσ τησ διακόρυξησ.
δ. Η ημερομηνύα του διαγωνιςμού.
ε. Σα ςτοιχεύα του αποςτολϋα.
Προςφορϋσ που υποβϊλλονται ανοικτϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ. Μϋςα ςτον φϊκελο
προςφορϊσ τοποθετούνται ςε μύα ςειρϊ όλα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ
Μϋςα ςτον εξωτερικό φϊκελο και επύ ποινό απαραδϋκτου τησ προςφορϊσ θα υπϊρχουν:
α)
Πιςτοποιητικό φορολογικόσ Ενημερότητασ
β) Τπεύθυνη δόλωςη ςτην οπούα θα δηλώνεται ςε ποιουσ φορεύσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να
καταβϊλει αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ
γ)
Αςφαλιςτικό ενημερότητα από όλουσ τουσ φορεύσ τουσ οπούουσ ςύμφωνα με την
παραπϊνω υπεύθυνη δόλωςη υποχρεούται καταβολό αςφαλιςτικών ειςφορών.
δ) Άδεια μεταφορϋα.
ε)
Πιςτοποιητικό του οικεύου Επιμελητηρύου περύ τησ εγγραφόσ του διαγωνιζόμενου ς’
αυτό ό βεβαύωςη ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ από αρμόδια δημόςια αρχό που θα ϋχει εκδοθεύ το
πολύ ϋξι μόνεσ πριν τη διενϋργεια του διαγωνιςμού
ςτ)
Τπεύθυνη δόλωςη (ϊρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι ϋλαβε πλόρη γνώςη των όρων τησ
διακηρύξεωσ και ότι αποδϋχεται αυτούσ πλόρωσ και ανεπιφύλακτα καθώσ και ότι δεν ϋχει
αποκλειςτεύ η ςυμμετοχό του ςε διαγωνιςμούσ του Δημοςύου και των ΟΣΑ. .
θ) Άδεια κυκλοφορύασ του οχόματοσ, αςφαλιςτόριο ςυμβόλαιο και ϋγκυρο πιςτοποιητικό
ελϋγχου από ΚΣΕΟ ςε περύπτωςη
ι) ε περύπτωςη εταιρεύασ θα προςκομιςτεύ καταςτατικό τησ εταιρεύασ όπου θα φαύνεται
ςτο αντικεύμενο τησ η εκτϋλεςη μεταφορών.
ε περύπτωςη που ο διαγωνιζόμενοσ δεν διαθϋτει δικϊ του φορτηγϊ τότε θα προςκομύςει όλα
τα παραπϊνω εκτόσ των υπό ςτοιχεύων δ, ςτ δικαιολογητικών που αντύ αυτών θα
προςκομύςει υπεύθυνη δόλωςη που θα δηλώνει ότι, ςε περύπτωςη που του ανατεθεύ η
παραπϊνω εργαςύα τότε θα μιςθώςει κατϊλληλα φορτηγϊ εφοδιαςμϋνα:
1. Με ϊδεια εκτϋλεςησ μεταφορικού ϋργου ςε ιςχύ.
2. Άδεια κυκλοφορύασ, Πινακύδεσ ςε ιςχύ.
3. Αςφαλιςτικό υμβόλαιο του Υορτηγού Αυτοκινότου ςε ιςχύ
4. Πιςτοποιητικό Ελϋγχου ΚΣΕΟ ςε ιςχύ.
Εφ’ όςον τα ανωτϋρω ϋγγραφα, δηλώςεισ και πιςτοποιητικϊ δεν εύναι πλόρη, η προςφορϊ
θεωρεύται ελλιπεύσ και δεν λαμβϊνεται υπόψη επιςτρϋφεται δε ςτην περύπτωςη αυτό, χωρύσ
να ανοιχθεύ, ο ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ που περιϋχει την κυρύωσ προςφορϊ.
Εφιςτϊται ιδιαύτερα η προςοχό όςων θα πϊρουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμό ότι οι
προςφορϋσ κατατύθενται αυτοπροςώπωσ, ςύμφωνα δε με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 24
του Ν. 1832/89 οι Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ εκπροςωπούνται από μϋλοσ του Διοικητικού τουσ

υμβουλύου ό από ϊλλο νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο, οι Εταιρεύεσ Περιοριςμϋνησ
Ευθύνησ, οι Ομόρρυθμεσ και Ετερόρρυθμεσ Εταιρεύεσ εκπροςωπούνται από το διαχειριςτό
τουσ ό από ϊλλο νόμιμα εξουςιοδοτημϋνο πρόςωπο.
Β. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΥΑΚΕΛΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ
Μϋςα ςτον κυρύωσ φϊκελο προςφορϊσ θα υπϊρχει καλϊ ςφραγιςμϋνοσ υποφϊκελοσ
με την ϋνδειξη Οικονομικό Προςφορϊσ με κεφαλαύα γρϊμματα και όλα τα προηγούμενα
ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτον κυρύωσ φϊκελο τησ προςφορϊσ, και θα εύναι καλϊ
ςφραγιςμϋνοσ όπου μϋςα θα υπϊρχει η οικονομικό προςφορϊ του διαγωνιζόμενου
ςυμπληρωμϋνη ςε ϋντυπο τησ υπηρεςύασ.
την τιμό προςφορϊσ περιλαμβϊνεται η αξύα τησ μεταφορϊσ των υλικών και η
παρϊδοςό τουσ. Ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο θα κατακυρωθεύ το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ
επιβαρύνεται με τισ δαπϊνεσ δημοςιεύςεωσ περιλόψεωσ και διακηρύξεωσ του διαγωνιςμού
και τυχόν επαναληπτικού.
ΑΡΘΡΟ 6ο Παραλαβό και αποςφρϊγιςη προςφορών
Οι προςφορϋσ γύνονται δεκτϋσ από την Οικονομικό Επιτροπό που ςυνεδριϊζει δημόςια
μϋχρι την οριζόμενη ώρα λόξεωσ αποδοχόσ προςφορών, που ορύζει το ϊρθρο 2 τησ παρούςασ.
ε κϊθε φϊκελο, που παραδύδεται, εφ’ όςον βεβαιωθεύ η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη
επύδοςη τησ προςφορϊσ του, αναγρϊφεται ς’ αυτό και ςτο πρακτικό, τησ δημοπραςύασ ο
ύδιοσ αύξων αριθμόσ. Αναγρϊφεται ακόμη ςτο πρακτικό και η τυχόν επύδοςη προςφορϊσ,
χωρύσ τη ςύγχρονη κατϊθεςη πιςτοποιητικού ταυτότητασ του διαγωνιζομϋνου και του από
το λόγο αυτό απαρϊδεκτο αυτόσ (προςφορϊσ).
Όταν περϊςει η ώρα που αναφϋρεται ςτη διακόρυξη κηρύςςεται η λόξη τησ
παρϊδοςησ των προςφορών και αναγρϊφεται τούτο ςτα πρακτικϊ απαγορευομϋνησ για
οποιονδόποτε λόγο τησ αποδοχόσ μεταγενεςτϋρασ προςφορϊσ με ποινό ακυρότητασ του
διαγωνιςμού εκτόσ αν η επύδοςη προςφορών που ϊρχιςε πριν από την ώρα λόξεωσ τησ
αποδοχόσ των, ςυνεχύζεται χωρύσ διακοπό και μετϊ την ώρα αυτό.
Μετϊ τη λόξη τησ παρϊδοςησ των προςφορών και ενώ ςυνεχύζεται δημόςια η
ςυνεδρύαςη αρχύζει από την επιτροπό η αποςφρϊγιςη των εξωτερικών φακϋλων κατϊ ςειρϊ
επιδόςεωσ και γρϊφονται ςτο πρακτικό τα ςε κϊθε φϊκελο ευριςκόμενα ϋγγραφα,
περιληπτικϊ μεν αλλϊ κατϊ τρόπο που να εμφανύζει το ςύμφωνο ό όχι, προσ τουσ όρουσ τησ
διακηρύξεωσ παρουςύα των παριςταμϋνων.
Ο εςωτερικόσ φϊκελοσ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ παραμϋνει ςφραγιςμϋνοσ,
αναγρϊφεται δε ς’ αυτό ο αυτόσ αύξων αριθμόσ του εξωτερικού φακϋλου.
Μετϊ την καταγραφό των δικαιολογητικών όλων των προςφορών, οι
παρευριςκόμενοι ςτην αύθουςα του διαγωνιςμού εξϋρχονται και η ςυνεδρύαςη γύνεται
μυςτικό.
Η επιτροπό μυςτικώσ ςυνεδριϊζουςα ελϋγχει τα δικαιολογητικϊ ϋγγραφα των
διαγωνιζομϋνων και αποφαςύζει για τουσ αποκλειςθηςομϋνουσ.
Εν ςυνεχεύα μετατρϋπεται και πϊλι η ςυνεδρύαςη ςε δημόςια και ανακοινώνονται τα
ονόματα όςων αποκλεύςθηκαν και ο λόγοσ του αποκλειςμού τουσ. τη ςυνϋχεια ανούγονται οι
Οικονομικϋσ Προςφορϋσ όςων δεν αποκλεύςθηκαν.
Ο ανϊδοχοσ του διαγωνιςμού καλεύται να προςϋλθει ςτα γραφεύα του Δόμου και ςε χρόνο όχι
μικρότερο των πϋντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δϋκα (10) ημερών για την υπογραφό
τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. Εϊν δεν προςϋλθει μϋςα ςε αυτϋσ τισ προθεςμύεσ για την υπογραφό
τησ ςύμβαςησ ό δεν προςκομύςει την εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, εφαρμόζονται γι’ αυτόν οι
προβλεπόμενεσ από το Π.Δ. 28/80 κυρώςεισ.
Η ςύμβαςη τύθεται ςε ιςχύ με την υπογραφό του ςυμφωνητικού, που πρωτοκολλεύται
αυθημερόν ςτο πρωτόκολλο του Δόμου.
ΑΡΘΡΟ 7ο Ανακόρυξη μειοδότη

Ανϊδοχοσ τησ μεταφορϊσ κηρύςςεται αυτόσ που προςφϋρει τη ςυνολικό χαμηλότερη
τιμό. Εϊν περιςςότεροι του ενόσ προςφϋρουν την ύδια τιμό, διενεργεύται κλόρωςη μεταξύ
τουσ.
Άρθρο 8ο: Χρόνοσ Παρϊδοςησ
Ο μεταφορϋασ εύναι υποχρεωμϋνοσ να μεταφϋρει ςε ημερόςια βϊςη τισ ποςότητεσ των
υλικών που θα του ζητηθούν από την υπηρεςύα ςτο τόπο που θα του υποδεύξει η υπηρεςύα.
Η Ιςχύσ τησ ςύμβαςησ που θα ςυναφθεύ θα ϋχει ιςχύ μϋχρι και την εξϊντληςη τησ
προώπολογιςθεύςασ δαπϊνησ και μπορεύ να παραταθεύ για χρονικό διϊςτημα ϋξι (6) μηνών
με το πλόρεσ δικαύωμα του αγοραςτό να το δηλώςει εγγρϊφωσ και απλϊ ςτον προμηθευτό.
Άρθρο 9ο: Σρόποσ παρϊδοςησ
Οι μεταφορϋσ θα γύνονται ςτον τόπο που θα υποδεικνύει η υπηρεςύα.
Άρθρο 10ο: Αντιρρόςεισ κατϊ τησ δημοπραςύασ
Οι επύ τησ διεξαγωγόσ του διαγωνιςμού ενςτϊςεισ κατατύθενται ςτην Επιτροπό που
ϋκανε το διαγωνιςμό, μϋχρι και την επομϋνη εργϊςιμη ημϋρα από τησ διεξαγωγόσ του
διαγωνιςμού. Αν η ϋνςταςη κατατεθεύ ςτο Δόμο, πρωτοκολλεύται και αυθημερόν
διαβιβϊζεται ςτην Επιτροπό που ενόργηςε το διαγωνιςμό. Σα πρακτικϊ του διαγωνιςμού
μετϊ των τυχόν ενςτϊςεων, επύ των οπούων πρϋπει να λϊβει αιτιολογημϋνη απόφαςη η
Οικονομικό Επιτροπό εφ’ όςον το Δημοτικό υμβούλιο δεν ϋχει επιφυλϊξει δικαύωμα
επικυρώςεωσ αποςτϋλλεται ςτην Περιφϋρεια για επικύρωςη.
Άρθρο 11ο: Αποκλειςμόσ υμμετοχόσ
τον διαγωνιςμό δεν θα γύνονται δεκτού όςοι αποκλεύςτηκαν ό κηρύχθηκαν ϋκπτωτοι κατϊ
το παρελθόν και όςοι δεν παρϋχουν κατϊ την κρύςη τησ επιτροπόσ τα εχϋγγυα τησ πλόρουσ
και τϋλειασ εκπληρώςεωσ των υποχρεώςεων τουσ.
Άρθρο 12ο: Κυρώςεισ – Επανϊληψη δημοπραςύασ
Ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο ϋχει κατακυρωθεύ η προμόθεια, υποχρεούται να προςϋλθει εντόσ
δϋκα ημερών από την κοινοπούηςη ς’ αυτόν τησ ανακούνωςησ τησ κατακύρωςησ για την
υπογραφό τησ ςύμβαςησ, προςκομύζοντασ και την προβλεπόμενη εγγύηςη 5% επύ τοισ
ςυμβατικόσ αμοιβόσ χωρύσ Υ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Οι δαπϊνεσ δημοςιεύςεωσ περιλόψεωσ τησ διακηρύξεωσ αυτόσ, τα λοιπϊ ϋξοδα του
διαγωνιςμού αρχικού και ενδεχόμενα επαναληπτικού, και τα ϋξοδα του ςυμφωνητικού με τα
απαραύτητα αντύγραφα, βαρύνουν τον ανϊδοχο που του κατακυρώθηκε οριςτικϊ η
δημοπραςύα.
Σον ανϊδοχο τησ προμόθειασ βαρύνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ για το Δημόςιο,
ειςφορϋσ κλπ.Για ότι δεν προβλϋφθηκε ιςχύουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ του Π.Δ. 28/80 όπωσ
τροποποιόθηκαν με το Ν. 1416/84 και του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ.
Ο ΔΗΜΑΡΦΟ
ΓΑΛΟΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ

