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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη
εργολάβου για την µεταφορά σµύριδας Νάξου έτους 2013.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το άρθρο 45 του Π.∆. 238/79 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 66/Α/4.4.1979) όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 381/1989 «Οργανισµός
του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α/16.6.1989), και
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 191/1996 (ΦΕΚ 154/Β/10.7.1996) σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 66 του άρθρου 1 του Π.∆. 92/1993 «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανοµαρχιακού επιπέδου αρχές
του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α/38/22.3.1993, διορθώσεις
σφαλµάτων ΦΕΚ Α/70/14.5.1993).
3. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου
και
Νησιωτικής
Πολιτικής
και
µετονοµασία
του
σε
"Υπουργείο
Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας", µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α/213/7.10.2009), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆.
27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας
κα Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α/19/1.2.1996), όπως αυτές τροποποιήθηκαν
µε τις διατάξεις του Π.∆. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού» (ΦΕΚ
Α/85/17.3.2004).
4. Την αριθ. 2876/7.10.2009 Πρωθυπουργική Απόφαση «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ
2234/Β/7.10.2009).
5. Το Π∆ 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α/5.11.2009) και το Π.∆. 24/2010 «Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων
και τροποποιήσεις του Π.∆.189/2009» (ΦΕΚ 56/Α/15.4.2010).
6. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.06.2013).
7. Την µε αρ.: οικ.12123/2013 «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του
Υπουργού και «Με Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς
καθώς και στους προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων,
Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 499/Β/5.3.2013).
8. Το Ν. 2362/1995 "Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1195) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141/Α/17.8.20120).
9. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ
19/Α/1.2.1995), του Π.∆. 118/2007
«Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ
150/Α/10.7.2007) και της παρ. 3 του αρ. 239 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού
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περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων
ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012).
10. Την αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 Απόφαση «περί καθορισµού των δικαιολογητικών των
δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ 431/Β/1998) όπως
τροποποιήθηκε µε τη µε αρ.: 2/29097/0026/02 απόφαση (ΦΕΚ 684/Β/2002).
11. Την µε αριθµ. 35130/739/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών «Αύξηση των χρηµατικών
ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ
1291/Β/11.8.2010).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών µε κλήρωση» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).
13. Το αρ. πρωτ.: 2/55469/0026/10.6.2013 έγγραφο του Υπ. Οικονοµικών «Τέλη χαρτοσήµου
επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων»
14. Το αρθρο 61 του Ν.4146/2013 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 90/18-04-2013) που
τροποποιεί διατάξεις του Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011).
15. Το Π.∆. «Περί Κωδικοποιήσεως των κειµένων διατάξεων «περί Ναξίας Σµύριδος» (ΦΕΚ
408/Α/17.9.1935, το οποίο αναδηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 429/Α/28.9.1935).
16. Το Βασιλικό ∆ιάταγµα «Περί των όρων Πωλήσεων της Ναξίας Σµύριδος» (ΦΕΚ
148/Α/4.6.1953) όπως τροποποιήθηκε µε το Βασιλικό ∆ιάταγµα «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως του από 27.5.1953 Β. ∆ιατάγµατος «περί των όρων πωλήσεως της Ναξίας
Σµύριδος» (ΦΕΚ 119/Α/11.6.1954) και το Βασιλικό ∆ιάταγµα «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως του από 29.5.1954 Β.∆. «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από
27.5.1953 Β.∆. «περί όπως πωλήσεως της Ναξίας σµύριδος» (ΦΕΚ 79/Α/2.3.1956).
17. Τη µε αρ. 333/2006 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε
αποδεκτή την 25.7.2006 από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης.
18. Το µε αρ. πρωτ.: ΕΜΝΕ /Φ37.4/οικ.989/1.4.2013 «Πρόταση παραλαβής σµύριδας έτους
2013» (Α∆ΑΜ: 13REQ001644424 2013-10-02)
19. Τη µε αρ. πρωτ. ∆8/∆/Φ36.2/13335/2482/8.7.2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (µε εντολή Υφυπουργού) σχετικά µε τον καθορισµό
ποσότητας σµύριδας, η οποία θα παραληφθεί κατά το έτος 2013 (Α∆Α: ΒΛ4Κ0-8Κ∆).
20. Τη µε αρ. πρωτ. ∆8/∆/Φ36.2/οικ.16183/3005/30-8-2013 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σχετικά µε την έγκριση διενέργειας πρόχειρου
µειοδοτικού διαγωνισµού για την µεταφορά Ναξίας σµύριδας (Α∆Α: ΒΛ940-ΦΑ1).
21. Τη µε αρ.: ∆14/12043/20.06.2013 Απόφαση δέσµευσης πίστωσης ύψους 285.000,00€ για
την κάλυψη των δαπανών σµύριδας (σµυριδεργατικό δικαίωµα εργοδοτικής εισφοράς υπέρ
ΙΚΑ. Επικουρική ασφάλιση σµυριδωρυκτών καθώς και µεταφορά σµύριδας) οικονοµικού
έτους 2013 (Α∆ΑΜ:13REQ001656363 2013-10-09)
22. Την ανάγκη µεταφορά Ναξίας σµύριδας από τους τόπους παραλαβής της στην αποθήκη του
∆ηµοσίου στη θέση Καµπί Απειράνθου.
Αποφασίζουµε
1. Τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε υποβολή έγγραφων σφραγισµένων
προσφορών, για την επιλογή αναδόχου για τη εκτέλεση του έργου: «Μεταφορά της Ναξίας
Σµύριδας οδικώς, από τους σταθµούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των
Σµυριδωρυχείων, στην αποθήκη του ∆ηµοσίου στη θέση «Καµπί» Απειράνθου του
∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί και το έργο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω
Παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
•

«ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

•

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

•

«ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

•

«ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
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3. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου της µεταφοράς της Ναξίας Σµύριδας οδικώς, από
τους σταθµούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των Σµυριδωρυχείων, στην αποθήκη του
∆ηµοσίου στη θέση «Καµπί» Απειράνθου του ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, δεν µπορεί
να υπερβεί το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23%. Το ποσό αυτό αφορά την παροχή υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα έως την
31.12.2013, µε δυνατότητα τρίµηνης παράτασης.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Ειδικός
Φορέας 31/120 ΚΑΕ 3323). Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται σε ευρώ µε τον αναλογούντα
Φ.Π.Α., µε την προσκόµιση παραστατικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Καν. Προµ. ∆ηµ. (Π.∆. 118/07) .
4. Η απόφαση διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού, καθώς και τα συνηµµένα παραρτήµατα
αυτής, µπορούν να παραλαµβάνονται από τους ενδιαφερόµενους από τα γραφεία της
Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (Λυκούργου 9, 10551 Αθήνα, 7ος όροφος) και το
Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου (Τ.Κ. 843 00 Νάξος )
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το κείµενο της παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική
µορφή µέσω του ∆ιαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Ενότητα Υπουργείο -> Υποενότητα Προκηρύξεις
∆ιαγωνισµών): http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29η Οκτωβρίου 2013,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ
Η ηµεροµηνία αυτή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων
της Υπηρεσίας. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία µέχρι τη λήξη της καθοριζόµενης από το παρόν προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την
καθοριζόµενη από το παρόν ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγιστούν.
5. Οι προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν εις διπλούν (δύο όµοια πρωτότυπα) πρέπει να είναι
καθαρογραµµένες, χωρίς ξύσµατα και διορθώσεις τιµών. Θα περιέχονται σε σφραγισµένο
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του προσφέροντος και τον τίτλο του διαγωνισµού και θα
πρέπει να έχουν περιέλθει στο Πρωτόκολλο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος
(Λυκούργου 9, 10551 Αθήνα, 7ος όροφος) το αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας
του διαγωνισµού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια.
6. Ως ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 29 Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη
και ώρα 11:00 πµ στα γραφεία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, Λυκούργου 9,
10551 Αθήνα, 7ος όροφος, από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης.
7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις της ∆ιακήρυξης:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
β) Ενώσεις φυσικών ή/ και νοµικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισµοί
δ) Κοινοπραξίες
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά . Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να
πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
8. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Επιθεώρησης
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος µετά τη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
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προσφορών που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, βασιζόµενη στα κριτήρια αξιολόγησης που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
9. Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθµίζεται από τις διατάξεις περί
προµηθειών δηµοσίου, όπως αυτές ισχύουν.

Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων
Νοτίου Ελλάδος

Χαράλαµπος Ιωσηφάκης

Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
α. Γραφείο κ. Υφυπουργού
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
γ. ∆ιεύθυνση Μεταλλευτικών και Βιοµηχανικών Ορυκτών
Μεσογείων 119
Τ.Κ. 101 92 ΑΘΗΝΑ
2. Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου
Post Restant
Τ.Κ. 843 00 Νάξος
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
2.

Γραφείο κ. Επιθεωρητή Μ.Ν.Ε.
Τµήµα ∆ιοικητικό
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(όροι της διακήρυξης και τεχνική περιγραφή του έργου)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος

«Μεταφορά της Ναξίας Σµύριδας οδικώς, από τους
σταθµούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των
Σµυριδωρυχείων, στην αποθήκη του ∆ηµοσίου στη θέση
«Καµπί» Απειράνθου του ∆ήµου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων»

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός µε υποβολή έγγραφων
σφραγισµένων προσφορών

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

30.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισµός Εξόδων 2013 του ΥΠΕΚΑ (Ειδικός Φορέας
31/120 ΚΑΕ 3323)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έως τις 31/12/2013

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

29/10/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος,
Λυκούργου 9,
Τ.Κ.: 10551 Αθήνα, (7ος όροφος)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ %

3.7376%
0,10% ν.4013/2011

Φόρος εισοδήµατος Ν.2198/94
άρθρο.24

Κατά την πληρωµή παρακρατείται ο προβλεπόµενος από
τον Ν.2198/1994 αρ.24 φόρος εισοδήµατος.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη
και σύµφωνα µε την αναλυτική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως:
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) εφεξής αποκαλούµενη στο παρόν «Αναθέτουσα Αρχή», δυνάµει της
υπ’ αριθµ.: ∆8/∆/Φ36.2/οικ.16183/3005/30-8-2013 (Α∆Α: ΒΛ940-ΦΑ1) Απόφασης του Γενικού
Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για
το έργο: «Μεταφορά της Ναξίας Σµύριδας οδικώς, από τους σταθµούς και τους χώρους
συγκεντρώσεως των Σµυριδωρυχείων, στην αποθήκη του ∆ηµοσίου στη θέση «Καµπί»
Απειράνθου του ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Τα Τεύχη του διαγωνισµού θα διανέµονται από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος,
Λυκούργου 9, Αθήνα, τηλ. 210-3247046, 210-3243874 και το Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου,
Μουτσούνα Νάξου, τηλ. 22850-68279, κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 07:30 π.µ. έως 15:30
µ.µ., κατά τις οποίες παρέχονται και περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, προς διευκόλυνση των
ενδιαφεροµένων, το κείµενο της παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του
διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (Ενότητα Υπουργείο -> Υποενότητα Προκηρύξεις ∆ιαγωνισµών):
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
Ο Ανάδοχος υποχρεούται παρέχει τις υπηρεσίες για χρονικό διάστηµα έως την 31.12.2013.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των τριάντα χιλιάδων
ευρώ (30.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω
συνολικού ποσού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατός του για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο
ποσό.
Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Ειδικός Φορέας 31/120, ΚΑΕ 3323.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε
τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε
δυο αντίγραφα.
2.2.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

2.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
Ο αριθµός της διακήρυξης.
Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα

2.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της
προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα έξης:
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ο οποίος περιέχει τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
που υποβάλλονται µε την προσφορά δηλαδή τις δηλώσεις, τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και κάθε
άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του Υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην
παρούσα.
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Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισµένος φάκελος), ο οποίος
περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται
από την παρούσα ∆ιακήρυξη.
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισµένος φάκελος), ο
οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά
απαιτούνται από την παρούσα ∆ιακήρυξη. Οι ως άνω φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
2.4.1 Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
2.4.2 Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω
του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα
και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
2.4.3 Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονοµικής,
συµπεριλαµβανοµένων
των
εµπορικών φυλλαδίων
(PROSPECTUS,
φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κλπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο
µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να
συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου,
µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συµµόρφωσης : φύλλα
16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55, κ.ο.κ.).
2.4.4 Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα
έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν
γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
2.4.5 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, η δε αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισµού που αποσφραγίζει τις προσφορές πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση και να µονογράψει αυτή.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή
κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού.
2.4.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της προκήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία
εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει
στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της
προκήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται
αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου
της προκήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης είτε
ενώπιων της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που
δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν.
2.4.7. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία γράµµατα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Λυκούργου 9, 10551 Αθήνα
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
«Μεταφορά της Ναξίας Σµύριδας οδικώς, από τους σταθµούς και τους
χώρους συγκεντρώσεως των Σµυριδωρυχείων, στην αποθήκη του
∆ηµοσίου στη θέση «Καµπί» Απειράνθου του ∆ήµου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων»
Καθώς και την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή µε
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου
Ελλάδος, το αργότερο µέχρι την ηµέρα και ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισµού.
∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε θα υποβληθούν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία
και ώρα, είτε θα ταχυδροµηθούν ενδεχοµένως έγκαιρα, αλλά δεν θα φθάσουν στην ανωτέρω
διεύθυνση εµπρόθεσµα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
2.5 ΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Η Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως
φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία που
απαιτούνται χωρίς αναγραφή τιµών. Ενδεικτικά περιλαµβάνει: Περιγραφή του υπό προµήθεια
έργου, πίνακες µε το εργατικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο, πίνακες µε το
µηχανολογικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στις
υποχρεώσεις του Εργολάβου (όπως αυτές περιγράφονται στην Ενότητα 5 του παρόντος
παραρτήµατος).
Σηµείωση: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο φάκελο Τεχνικών Στοιχείων
ξεχωριστή λίστα µε τα Φορτηγά ∆ηµοσίας Χρήσης που θα χρησιµοποιηθούν για το έργο της
µεταφοράς. [αρ. 333/2006 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε
αποδεκτή την 25.7.2006 από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ν. 1959/1991]
2.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Η Οικονοµική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2.6.1 ΤΙΜΕΣ
Οι τιµές που θα προσφερθούν θα αφορούν τη φόρτωση και τη µεταφορά σµύριδας κατά
χιλ/κό τόνο από τους σταθµούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των Σµυριδωρυχείων, στην
αποθήκη του ∆ηµοσίου στη θέση «Καµπί» Απειράνθου, όπου και θα παραδίδονται οι
µεταφερόµενες ποσότητες.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει µε δεδοµένο ότι θα µεταφερθούν 2.900 τόνοι
σµύριδας από την περιοχή Κορώνου και 1.350 τόνοι από την περιοχή Απειράνθου (µέγιστο
σύνολο µεταφερόµενης ποσότητας: 4250 τόνοι σµύριδας). Οι ποσότητες αυτές, δε δεσµεύουν το
∆ηµόσιο έναντι του µειοδότη για οποιεσδήποτε τυχόν µελλοντικές απαιτήσεις.
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται
κατωτέρω:
2.6.1.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως
και αριθµητικώς. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία
2.6.1.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή ανά τονοχιλιόµετρο ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη
υπηρεσία, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.6.1.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
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2.6.1.4 Οι τιµές θα δίνονται ως εξής (Παρ. Β – Πίνακας Οικονοµικής προσφοράς)
:
Ι. Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο µεταφοράς σµύριδας, συµπεριλαµβανοµένης της
φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτής µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (Σε περίπτωση που
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η τιµή της
προσφοράς.
Σηµ.1: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό
τέλος χαρτοσήµου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
2.6.1.5 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή.
2.6.1.6 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε
προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
2.6.1.7 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές
θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για
τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι
αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας
κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες
που διαθέτει ο προσφέρων για την µεταφορά της σµύριδας.
2.6.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
2.6.2.1 Η πληρωµή της αξίας θα γίνεται µετά από υποβολή πιστοποίησης σε
ευρώ µε τον αναλογούντα Φ.Π.Α. µετά από βεβαίωση αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής
για την καλή εκτέλεση των εργασιών µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος.
2.6.2.2 Η πληρωµή του έργου θα γίνει από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία βάσει καταστάσεων που θα συντάσσονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σε κάθε
πιστοποίηση και θα έχουν θεωρηθεί από τον προϊστάµενο του Γραφείου Σµυριδωρυχείων
Νάξου και τον Επιθεωρητή Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος και θα συνοδεύονται, από το
σχετικό πρωτόκολλο πιστοποίησης της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου της
µεταφοράς σµύριδας από την σχετική Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για τον
σκοπό αυτό µε εντάλµατα πληρωµής που θα εκδίδονται αρµοδίως.
2.6.2.3 Η πληρωµή θα γίνει ύστερα από την υποβολή των νοµίµων
δικαιολογητικών και υπόκεινται στις νόµιµες κρατήσεις επειδή βαρύνουν τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
συγκεκριµένα τον ΚΑΕ 3323 (Φορέας 31/120) του τακτικού Προϋπολογισµού.
2.6.2.4 Ο εργολάβος για την πληρωµή του υποχρεούται να υποβάλει όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµπεριλαµβανοµένων πιστοποιητικού φορολογικής
ενηµερότητας, και βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας Ι.Κ.Α. Κατά τα λοιπά στοιχεία
ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/07 .
2.7 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)
Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού τα
παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.

Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί

- Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν,
β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
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Ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα
του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
1.
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόµενη
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους
2.
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους.
Ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους
3.
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους,
Ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους ή
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος (επαγγελµατία µεταφορέα ή χειριστή) από αρµόδια
4.
∆ηµόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του
διαγωνισµού.
Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
5.
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά
πρόσωπα).
Ότι συνέταξαν την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας απόφασης
διενέργειας διαγωνισµού (µετά των συνηµµένων παραρτηµάτων αυτής), των οποίων
(όρων) έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι
6.
αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών εντός πέντε (5) ηµερών από την ανακοίνωση ανάδειξης του
µειοδότη, λόγω του επείγοντος ολοκλήρωσης του έργου εντός του 2013.
7. Ότι λειτουργούν νόµιµα (µόνο για τους συνεταιρισµούς)
Ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν µειοδότες δεν κωλύονται να ασκήσουν τα συµβατικά
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, είτε υπό την ιδιότητα του συνταξιούχου είτε µε
8.
τυχόν προβλεπόµενη διακοπή της συνταξιοδότησής τους (αφορά τους διαγωνιζόµενους
που λαµβάνουν κάποιο είδος σύνταξης)
- Νοµιµοποιητικά στοιχεία της εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, καταστατικό,
πιστοποιητικό µεταβολών κλπ), νοµίµως επικυρωµένα, πλην των ΦΕΚ.

Β.
1

2

Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες Προµηθευτών
Τις Υπεύθυνες ∆ηλώσεις και τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης
του παρόντος (Για κάθε Μέλος της Ένωσης)
Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου:
• να συστήνεται η Ένωση/Κοινοπραξία
• να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαµβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για την
εκπλήρωση του έργου
• να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου που
αναλαµβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,
• να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων
των Μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader)
• να ορίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης –
Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την
εκπροσώπηση της Ένωσης –Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής.

Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο
µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Με την υποβολή της
προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή
ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
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Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης
των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής
προσφοράς µε την ίδια τιµή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα
οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
2.8 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση
των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται
ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
2.9 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
2.9.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της ∆ιακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
2.9.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.9.3 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
2.9.4 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών
οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
2.9.5 Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του προκηρυχθέντος έργου.
2.9.6 Η ευθύνη για την µη εκπλήρωση των όρων της παρούσας προκήρυξης, εκτός
ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Μεταφορέα.
2.9.7 Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ακυρώσει το
διαγωνισµό αν οι όροι των προσφορών δεν κριθούν ικανοποιητικοί, χωρίς καµιά αξίωση ή
απαίτηση του µεταφορέα.
2.9.8 Το ∆ηµόσιο επιφυλάσσει υπέρ αυτού το δικαίωµα µονοµερούς λύσεως της
συµβάσεως, µε απόφαση που θα εκδοθεί για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία, χωρίς καµιά
αξίωση του εργολάβου κατά του ∆ηµοσίου για τις ακόλουθες ιδιαίτερες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση παραχωρήσεως της εκµεταλλεύσεως των σµυριδωρυχείων Νάξου, σε
τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
β) Σε περίπτωση παντελούς αζητησίας του µεταλλεύµατος.
γ) Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών πιστώσεων.
2.9.9 Κατά την διάρκεια της συµβάσεως ουδεµία απαίτηση αυξήσεως του αντιτίµου
µεταφοράς θα γίνει δεκτή.
2.10 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Καταληκτική ηµεροµηνία για την αποπεράτωση του έργου είναι η 31/12/2013.
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3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 29/10/2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα
11:00, όπως άλλωστε ορίζεται από την διακήρυξη.
- Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια Επιτροπή
- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως
εκπρόθεσµες.
- Οι προσφέροντες σε περίπτωση φυσικών προσώπων ή σε περίπτωση νοµικών
προσώπων οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν νόµιµα εξουσιοδοτηθεί
από τους προσφέροντες, έχουν δικαίωµα να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών και να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.

3.2 Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές
προσφορές ανά φύλλο.
- Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά
µονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται από την αρµόδια Επιτροπή, προκειµένου να
αποσφραγισθούν αµέσως µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς.
- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που
υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.

3.3

Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές από την Επιτροπή, αποσφραγίζονται
στη συνέχεια από την ανώτερη Επιτροπή, προκειµένου να ανακηρυχθεί ο µειοδότης.
- Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών
λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.

3.4

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.

3.5 Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του διαγωνισµού µε κριτήριο µόνο τη χαµηλότερη τιµή και θα ληφθούν υπόψη τα
παρακάτω στοιχεία.
α) Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της προκήρυξης.
β) Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
γ) Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους
διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοια ή παρεµφερή µεταφορά.
δ) Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδες στοιχείο από το οποίο
εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση του µεταφορικού έργου.

να

- Η πρόταση για κατακύρωση τελικά γίνεται στον µεταφορέα του οποίου η προσφορά είναι
αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στην προκήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή σύγκρισης.
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- Ισότιµες θεωρούνται και οι προσφορές που περιέχουν την αυτήν ακριβώς τιµή σύγκρισης, και
είναι σύµφωνες µε τους όρους της προκήρυξης και της πρόσκλησης.

3.6

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.

3.7

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους της προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται
προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

3.8

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης µετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισµού
(αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) συντάσσει το σχετικό πρακτικό µε το οποίο µπορεί
να προτείνει:
α) Κατακύρωση της µεταφοράς για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής.
β) Ματαίωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή
µη των όρων της προκήρυξης.
γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και απευθείας ανάθεση της
µεταφοράς για ολόκληρη την ποσότητα ή µέρος αυτής.
δ) Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών χωρίς
τροποποίηση των όρων της προκήρυξης.
ε) Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρηθεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο πρακτικό.
Μετά την σύνταξη του πρακτικού η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους και τους ανακοινώνει
το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.

3.9 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης. Για την τελική επιλογή του προσφέροντα κριτήριο είναι αποκλειστικά η
χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των
προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισµού, σε περίπτωση κατακύρωσης, η Επιτροπή
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης συντάσσει σχετικό πρακτικό µε το οποίο καθορίζεται ο µειοδότης,
για τη µεταφορά. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
προσκοµίζει, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση
της αναθέτουσας αρχής, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα σε σχέση µε τα
οποία υποβλήθηκε η προσφορά. Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά τη γνωµοδότηση της
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. Η κατακύρωση ολοκληρώνεται µε την κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως
συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
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Α.

1.

2.

3.

4.

Β.

1.

2.

3.

4.

Φυσικά πρόσωπα
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του
Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι α. ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και β. ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

Νοµικά πρόσωπα
Για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ.
1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι α. ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και β. ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
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5.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά
πρόσωπα).

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Γ.

Συνεταιρισµοί

1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι α. ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και β. ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από
αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά
νοµικά πρόσωπα).
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

2.

3.

4.

5.

6.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

∆

Ενώσεις Προµηθευτών

1.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α έως και Γ, για
κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά
την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης σύµφωνα µε το
επισυναπτόµενο στο Παράρτηµα Γ΄ Υπόδειγµα και µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του Π.∆.
118/07. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
5.1 Ο εργολάβος, όταν ειδοποιηθεί από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος,
υποχρεούται άµεσα να αρχίσει τη µεταφορά της σµύριδας από τους σταθµούς και τους χώρους
συγκεντρώσεώς της. Η σµύριδα που θα µεταφέρεται µε τα αυτοκίνητα δια της µεταλλευτικής
οδού και στη συνέχεια δια των δηµοσίων οδών Κορώνου-Απειράνθου και ΑπειράνθουΜουτσούνας θα τοποθετείται κατά ποιότητες µέσα στο διαµέρισµα που ορίζεται για κάθε
ποιότητα µε τρόπο, ώστε να µην γίνεται ανάµειξη των διαφόρων ποιοτήτων.
Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να φορτώνει και µεταφέρει την σµύριδα κατά
ποιότητες και κατά µέγεθος, όπως άλλωστε αποθηκεύεται, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
Γραφείου Σµυριδωρυχείων Νάξου, και από τους τόπους που θα υποδεικνύει τούτο.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ποιότητες Α, Β, θραύσµατα κλπ. Σε περίπτωση αναµείξεως
ποιοτήτων µέσα στο ίδιο φορτίο αυτοκινήτου ή αναµείξεως στους χώρους αποθηκών της
σµύριδας ο εργολάβος υποχρεούται σε πλήρη διαχωρισµό υπό τις οδηγίες της Υπηρεσίας και σε
τακτή προς τούτο προθεσµία, µέσα στην οποία αν δεν ανταποκριθεί ο εργολάβος, η Υπηρεσία
επιφυλάσσει σ’ αυτήν το δικαίωµα να εκτελέσει την διαλογή και το διαχωρισµό µε εργατικό
προσωπικό της προτιµήσεώς της και να καταλογίσει τη σχετική δαπάνη στον εργολάβο. Οίκοθεν
νοείται ότι η σµύριδα πρέπει να είναι συσσωρευµένη στους χώρους φορτώσεως κατά
διακεκριµένες ποιότητες.

5.2

Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος:

α) Να προσλαµβάνει επαρκές σε αριθµό και ικανό προσωπικό που απαιτείται για την
µεταφορά της σµύριδας. Τούτο παρακολουθεί και ελέγχει το Γραφείο Σµυριδωρυχείων Νάξου, το
οποία δύναται να αξιώνει την αντικατάσταση του προσωπικού που δεν κρίνεται ικανό και
κατάλληλο.
β) Να απασχολεί το αναγκαίο ειδικευµένο και ανειδίκευτο προσωπικό
(οδηγοί
αυτοκινήτων, συνοδηγοί, χειριστές χωµατουργικών και δοµικών µηχανηµάτων, εργάτες,
προσωπικό επιβλέψεως των εκτελουµένων εργασιών φορτώσεως και µεταφοράς) για την
εκτέλεση της ανατιθεµένης εργολαβίας µεταφοράς και είναι υπεύθυνος έναντι του Νόµου για
κάθε παράβαση που σχετίζεται µε την τυχόν απασχόληση ανειδίκευτου
και µάλιστα µη
ασφαλισµένου προσωπικού. Ακόµη είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος ποινικώς και αστικώς για την
τυχόν επέλευση οιουδήποτε ατυχήµατος σε βάρος προσωπικού, µηχανηµάτων κλπ.
γ) Να χρησιµοποιήσει για το έργο της µεταφοράς, αποκλειστικά Φορτηγά ∆ηµόσιας
Χρήσης (Φ.∆.Χ.) [αρ. 333/2006 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οποία
έγινε αποδεκτή την 25.7.2006 από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Ν. 1959/1991]

5.3

Ο εργολάβος υποχρεούται να µεταφέρει την ποσότητα της σµύριδας που υπάρχει στους
σταθµούς και τους χώρους συγκεντρώσεως, πάντοτε κάτω από την επίβλεψη και σε συνεννόηση
µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Γραφείου Σµυριδωρυχείων Νάξου που καθορίζει τον ρυθµό
της µεταφοράς.
Η µεταφορά θα γίνεται από τους σταθµούς και τους λοιπούς χώρους συγκεντρώσεως της
σµύριδας και η µέριµνα ως και τα µέσα φορτώσεως ανήκουν στην ευθύνη του εργολάβου.
α) Η µεταφορά θα πρέπει να γίνεται κατά τις ώρες λειτουργίας του Γραφείου
Σµυριδωρυχείων ιεραρχικά από θέσεις ή σηµεία που θα προτείνει το Γραφείο Σµυριδωρυχείων
Νάξου.
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β) Ο εργολάβος θα πρέπει να µεταφέρει υποχρεωτικά ολόκληρη την ποσότητα της
σµύριδας, που θα υπάρχει προς µεταφορά και θα του υποδειχθεί από το Γραφείο
Σµυριδωρυχείων Νάξου κατά την διάρκεια της εργολαβίας του ή και της τρίµηνης παρατάσεώς
της.
γ) Ο εργολάβος υποχρεούται να µεταφέρει απαραιτήτως την σµύριδα που θα βρίσκεται
στις παρακαµπτήριες των σταθµών Πηγής, Άνω Μαύρου Φάραγγα, Πεζουλών, µέχρι την πλατεία
του ορυχείου Τζουµαγιά και Ασπαλαθρωπού.
δ) Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει τις ποσότητες που θα µεταφέρονται
ανάλογα µε τις υπάρχουσες στην διάθεσή της πιστώσεις.

5.4

Ο εργολάβος υποχρεούται:

α) πριν την έναρξη της µεταφοράς καθώς και καθ’ όλη την διάρκεια της συµβάσεως να
προβεί στη συντήρηση και επισκευή των τριών γεφυροπλαστιγγών του ∆ηµοσίου, στις
τοποθεσίες i) Σαραντάρα , ii) Καµπί Απειράνθου και iii) στις αποθήκες της Μουτσούνας.
β) Παράλληλα να συντηρεί και επισκευάζει τα οικήµατα, το µηχανοστάσιο και τις
αποθήκες των σταθµών, εφόσον δηλώσει γραπτά ότι επιθυµεί την χρησιµοποίησή τους.
Οι επισκευές αναφέρονται µόνο στις φθορές που θα προκαλέσει ο εργολάβος από την
χρήση των οικηµάτων, η δε επισκευή τους θα περατώνεται άµεσα , ύστερα από επιθεώρηση και
υπόδειξη του Γραφείου Σµυριδωρυχείων Νάξου. Η Υπηρεσία πάντως επιφυλάσσει σ’ αυτήν το
δικαίωµα καταλογισµού σε βάρος του εργολάβου και παρακρατήσεως από την εγγύηση ή και
από τις πληρωµές για την προκειµένη µεταφορά, κάθε ζηµιάς που επήλθε σε κτιριακές ή
µηχανολογικές εγκαταστάσεις από υπαιτιότητα του εργολάβου και δεν επισκευάστηκε µέσα σε
είκοσι ηµέρες.
γ) Πριν την έναρξη της µεταφοράς, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της συµβάσεως, να
διαµορφώνει τους χώρους αποθήκευσης σµύριδας είτε στη θέση «Καµπί» Απειράνθου είτε στη
«Μουτσούνα», προκειµένου, αφενός να είναι δυνατή η προσπέλαση των αυτοκινήτων µέχρι τον
χώρο φόρτωσης ή εκφόρτωσης αναλόγως στις εν λόγω αποθήκες και αφετέρου, η εναπόθεση
της µεταφεροµένης σµύριδας να γίνεται σε επίπεδη (και όχι σε κεκλιµένη) επιφάνεια, καθαρή
από κάθε φυτικό αλλά και πετρώδες υλικό.

5.5 Ο εργολάβος υποχρεούται να συντηρεί, επισκευάζει, και διατηρεί σε καλή κατάσταση τις
αυτόµατες πλάστιγγες του ∆ηµοσίου στις αποθήκες στην Μουτσούνα και στο Καµπί Απειράνθου,
όπως επίσης στις Πεζούλες καθώς και τις πλάστιγγες των λοιπών σταθµών, εφόσον επιθυµεί την
χρησιµοποίησή τους και εφόσον φυσικά του έχουν παραδοθεί.
Κάθε βλάβη των πλαστίγγων θα αποκαθίσταται το βραδύτερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την
επισήµανσή της.

5.6

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος αγοραστής εκδηλώνει ενδιαφέρον προς
προµήθεια σµύριδας απευθείας από άλλες, πλην των αποθηκών σµύριδας, θέσεις, ο εργολάβος
µεταφοράς ουδεµία αξίωση θα έχει κατά του ∆ηµοσίου για καταβολή τυχόν διαφυγόντων
κερδών.

5.7

Εάν ο εργολάβος παραλείπει την εκτέλεση µιας από τις ανωτέρω υποχρεώσεις ή κάθε
άλλης που είναι συναφής προς αυτές, το ∆ηµόσιο επιφυλάσσει σ’ αυτό το δικαίωµα να εκτελεί το
ίδιο τις εργασίες αυτές και να παρακρατεί τις σχετικές δαπάνες από τις οφειλόµενες στον
εργολάβο αµοιβές.

5.8

Ο εργολάβος µεταφοράς οφείλει να συµµορφώνεται απαρέγκλιτα προς τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.

5.9

Η απαρίθµηση των υποχρεώσεων του εργολάβου, όπως γίνεται στο άρθρο αυτό είναι
ενδεικτική και δεν αποκλείει κάθε άλλη (υποχρέωση) που σχετίζεται µε αυτές και εν γένει µε το
όλο έργο της µεταφοράς µε αυτοκίνητα.
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5.10 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ
Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντηρήσεως και επισκευών,
οι δαπάνες προµηθείας
ανταλλακτικών, των µεταφορικών
και των φορτωτικών µέσων, αντικαταστάσεων των
στοιχείων που φθείρονται, κλπ., οι αµοιβές του απασχολούµενου προσωπικού και οι σχετικές
ασφαλιστικές εισφορές, βαρύνουν τον εργολάβο.

5.11 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
5.11.1 Ο εργολάβος υποχρεούται να τηρεί πιστά την Εργατική Νοµοθεσία και τον Κανονισµό
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών: Αριθµ. ∆7/Α/οικ.12050/2223 «Κανονισµός
Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. 1227/Β/14.6.2011) δεδοµένου ότι
το έργο της µεταφοράς είναι καθαρά µεταλλευτικό και υπάγεται στις ανωτέρω διατάξεις.

5.11.2

Σε περίπτωση που ο εργολάβος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται
στην ανωτέρω παράγραφο, καθώς και σε κάθε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος , οι ευθύνες
βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο σαν εργοδότη και του αποκλείεται η έγκριση κάθε αξιώσεως
κατά του ∆ηµοσίου.

5.12 ΖΥΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΜΥΡΙ∆ΑΣ
Η σµύριδα θα µεταφέρεται µε αυτοκίνητα στις αποθήκες του ∆ηµοσίου και θα
εναποτίθεται αφού πρώτα ζυγίζεται µε τις αυτόµατες πλάστιγγες που διαθέτει το Ελληνικό
∆ηµόσιο και που βρίσκονται στο πλησιέστερο σηµείο είτε του ορυχείου, είτε του σηµείου
φορτώσεως, είτε των αποθηκών σµύριδας του ∆ηµοσίου, ύστερα από υπόδειξη του Γραφείου
Σµυριδωρυχείων Νάξου.
Οι πλάστιγγες θα ελέγχονται τουλάχιστον µία φορά το µήνα από το Γραφείο
Σµυριδωρυχείων Νάξου επί παρουσία του εργολάβου µεταφοράς ή του αντιπροσώπου αυτού µε
χρήση κοινής πλάστιγγας ή σταθµών ακριβείας.
Σχετικό πρωτόκολλο, που θα υπογράφουν ο Προϊστάµενος του Γραφείου
Σµυριδωρυχείων Νάξου ή ο αναπληρωτής αυτού και ο εργολάβος ή ο αντιπρόσωπος αυτού, θα
αποστέλλεται ανελλιπώς στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Ο έλεγχος αυτός και η
σύνταξη πρωτοκόλλου θα είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο και την Υπηρεσία.

5.13 ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ
5.13.1 Ο εργολάβος µετά τη λήξη ή λύση της περί εργολαβίας συµβάσεως, η οποία είναι
δυνατό να συµβεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, έχει την υποχρέωση , µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από της προσκλήσεώς του, να παραδώσει στην Επιτροπή τα οικήµατα του
∆ηµοσίου καθώς και οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις, κλπ. αντικείµενα, που έχει παραλάβει, στην
κατάσταση που τα παρέλαβε κατά την εποχή της εγκαταστάσεώς του ως εργολάβου.

5.13.2 Η Υπηρεσία θα συγκροτήσει Επιτροπή µε απόφασή της , η οποία θα παραλάβει από τον
εργολάβο ή από τον αντιπρόσωπό του τα οικήµατα του ∆ηµοσίου κλπ. αντικείµενα και θα κρίνει
για τις τυχόν φθορές ή ζηµιές και αν αυτές οφείλονται στην συνήθη χρήση ή κακή τοιαύτη. Σε
περίπτωση που θα διαπιστωθούν από την εν λόγω Επιτροπή φθορές ή ζηµιές που οφείλονται σε
κακή χρήση οικηµάτων και λοιπών αντικειµένων, ο εργολάβος υποχρεώνεται µε ίδιες δαπάνες
του να τις επανορθώσει µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από της επιδόσεως σ’ αυτόν της
σχετικής προσκλήσεως.
5.13.3 Σε περίπτωση αδυναµίας ή αρνήσεως του εργολάβου να επανορθώσει τις ανωτέρω
ζηµιές ή φθορές, παρακρατείται χρηµατικό ποσό ανάλογο προς τις φθορές ή ζηµιές που έχουν
υπολογισθεί από το τυχόν οφειλόµενο στον εργολάβο ποσό λόγω αµοιβών ή από το ποσό της
εγγυήσεως που έχει κατατεθεί και επιµελείται η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος για
την αποκατάσταση των εν λόγω φθορών ή ζηµιών. Πριν όµως γίνει κάθε σχετική ενέργεια
καλείται ο εργολάβος να εκθέσει τις απόψεις του, οι οποίες απλώς συνεκτιµούνται κατά τον
επιµερισµό και καταλογισµό υπό της Επιθεωρήσεως Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος των σχετικών
ευθυνών.
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5.13.4 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο κατά την
µεταφορά της σµύριδας, ώστε να αποφεύγεται η φθορά της µεταλλευτικής οδού από την
διακίνηση του µεταφορικού µέσου π.χ. να αποφεύγει την υπερφόρτωση των οχηµάτων πέρα
από το επιτρεπόµενο όριο κλπ. Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η λήψη των απαραιτήτων µέτρων για την
αποφυγή πτώσεως σµύριδας από τα έµφορτα αυτοκίνητα επί του καταστρώµατος της οδού, η
οποία , λόγω της µεγάλης σκληρότητάς της, προκαλεί πρόωρη φθορά στην εν λόγω οδό.
Επίσης, όπου είναι απαραίτητο, να χρησιµοποιεί ελαστιχοφόρο φορτωτή ή και εργατικά χέρια για
την προστασία της οδού. Η δαπάνη αποκαταστάσεως τυχόν ζηµιών που θα προκληθούν εκ της
µη ή ανεπαρκούς λήψεως των σχετικών µέτρων, βαρύνει τον εργολάβο µεταφοράς.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει
για την κατάσταση και τις συνθήκες βατότητας των δηµοσίων οδών που συνδέουν τις αποθήκες
µε τις µεταλλευτικές οδούς και τα Σµυριδωρυχεία, καθώς και για τις συνέπειες τυχόν
υπερφορτώσεως των αυτοκινήτων. Για τέτοιες υπερφορτώσεις αποκλειστικός υπεύθυνος θα
είναι ο εργολάβος.

5.14 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Μεταβίβαση δικαιωµάτων του εργολάβου σε άλλο πρόσωπο υπό οιονδήποτε τύπο ή σύσταση
οποιασδήποτε Εταιρίας και η µεταβολή της Νοµικής φύσεως της Εταιρίας απαγορεύεται χωρίς
προηγούµενη έγκριση της Επιθεωρήσεως Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

5.15 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
5.15.1

Σε περίπτωση αθετήσεως από τον εργολάβο οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις
του, που αναφέρονται ενδεικτικώς στην παρούσα διακήρυξη και την σχετική σύµβαση και των
συναφών οµοίων, επιβάλλεται κατ’ αυτού µε απόφαση του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου
Ελλάδος πρόστιµο (χρηµατική ποινή) µέχρι του ποσού της εγγυήσεως που έχει κατατεθεί, οπότε
ο εργολάβος υποχρεώνεται µέσα σε ένα µήνα να συµπληρώσει την εγγύηση στο αρχικό ποσό
της, άλλως κηρύσσεται έκπτωτος.

5.15.2

Ο εργολάβος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τον ίδιο τρόπο και στις ακόλουθες

περιπτώσεις:
α) Εάν χωρίς αποχρώντα λόγο διακόψει την µεταφορά της σµύριδας και παρά την
πρόσκλησή του από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος να επαναλάβει την µεταφορά,
παραλείψει να συµµορφωθεί µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµέρα που θα του επιδοθεί η
σχετική πρόσκληση.
β) Για κάθε άλλη παράβαση των όρων της διακηρύξεως αυτής και της σχετικής
συµβάσεως.

5.15.3

Σε περίπτωση που ο εργολάβος καθυστερεί αδικαιολογήτως τη µεταφορά
σµύριδας, δηλαδή παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένας από τους αναφερθέντας ανωτέρω
λόγους, αντικειµενικής αδυναµίας και καλείται εγγράφως από το Γραφείο Σµυριδωρυχείων
Νάξου να επαναλάβει την εν λόγω µεταφορά µέσα σε τακτή προθεσµία.
Εφόσον δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή, η Υπηρεσία επιφυλάσσει σ’αυτήν το
δικαίωµα να αναθέσει σε άλλο ιδιωτικό φορέα την µεταφορά έπειτα από συµφωνία για µια
περίοδο µέχρι έξι (6) µήνες, στο διάστηµα δε αυτό να προβεί στις απαραίτητες διοικητικές
ενέργειες για την ανάδειξη νέου εργολάβου, η δε επί πλέον επιβάρυνση του ∆ηµοσίου από την
νέα αυτή µεταφορά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο της παρούσης.

5.15.4

Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε κυρώσεως (πρόστιµο-έκπτωση) αποστέλλεται
από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος προς τον εργολάβο πρόσκληση, µε την οποία
υπενθυµίζονται σ’ αυτόν οι υποχρεώσεις του και καλείται να συµµορφωθεί προς εκείνα, τα οποία
ορίζονται στην πρόσκληση.
Με την ίδια πρόσκληση ανακοινώνεται και η πρόθεση της Υπηρεσίας να του επιβάλλει
πρόστιµο ή να τον κηρύξει έκπτωτο.
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5.15.5

Σε περίπτωση συµµορφώσεως του εργολάβου προς εκείνα τα οποία έχουν
συµφωνηθεί και φυσικά µέσα στις προθεσµίες που θα ταχθούν κατά την κρίση της
Επιθεωρήσεως Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, δεν επιβάλλεται κύρωση ή έκπτωση.

6 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
6.1

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

6.1.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα
ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα
στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
6.1.2 Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους
κλπ. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή (µε αποδέκτη την Επιθεώρηση
Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος) που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των
εργασιών πλέον Φ.Π.Α.
-Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς
υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της
στην Τράπεζα.
6.1.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
συνηµµένο υπόδειγµα (Παράρτηµα Γ) και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον
επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆ιακήρυξη.
6.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής
της το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να
είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
6.1.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07).

6.2

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή του έργου θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό
και η οποία θα παρακολουθεί την πορεία των εργασιών και θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των
συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.

6.3

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται
από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 .
Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της
συµµετοχής µεταφορέα σε αυτόν επιτρέπεται ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως ως
εξής:
α. Κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από
τη δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.
β. Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής
και αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής µεταφορέα σε αυτόν, η ένσταση
υποβάλλεται στα Γραφεία της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του
διαγωνισµού την ηµέρα διενέργειάς του διαγωνισµού.
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Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται από
την Επιτροπή Ενστάσεων. Η ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση υποβάλλεται από την
Επιτροπή Ενστάσεων στην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.
γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους
λόγους, δεν γίνονται δεκτές.
δ. Η ένσταση κατά της συµµετοχής µεταφορέα στον διαγωνισµό
υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

κοινοποιείται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη συµπλήρωση του
παρακάτω πίνακα
Το συνολικό κόστος της προσφοράς αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικά
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς
Ολογράφως

Αριθµητικά

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [Τιµή
ανα τονοχιλιόµετρο, συµπεριλαµβανοµένης
της φόρτωσης και εκφόρτωσης αυτής µε
κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.]
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΠΑ (23 %) [Ποσοστό
Φ.Π.Α επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

Ο πίνακας της οικονοµικής προσφοράς, ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ, θα πρέπει οπωσδήποτε,
επί ποινή αποκλεισµού, να περιλαµβάνεται και στην Τεχνική Προσφορά του
Προσφέροντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας …………………………
Κατάστηµα ……………………………………
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )

Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ , ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ

………..

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως
µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και
µόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωσή
µας,
υπέρ
της
εταιρείας
………………………………………..∆\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για τη προµήθεια
……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία
από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή
της σ’ εµάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο
∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για τη φόρτωση και µεταφορά οδικώς της Ναξίας Σµύριδας από τους σταθµούς και τους χώρους
συγκεντρώσεως των Σµυριδωρυχείων, στην αποθήκη του ∆ηµοσίου στη θέση «Καµπί»
Απειράνθου του ∆ήµου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Στην Αθήνα σήµερα την ……/……/……, ηµέρα:…………… και ώρα: …:… στα Γραφεία της
Επιθεωρήσεως Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (οδός Λυκούργου 9, 7ος όροφος) οι
συµβαλλόµενοι, αφενός η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, εκπροσωπούµενη νόµιµα
από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ή τον κατά νόµο αναπληρωτή του),
καλούµενο
εφεξής
στην
σύµβαση
αυτή
«εργοδότης»
και
αφετέρου
…………………………………………………………………………………………………………………, νοµίµου εκπροσώπου
της εταιρείας………………………………………………………, που εδρεύει …………………………………………,
καλούµενη στο εξής «µεταφορέας» κατόπιν της υπ’αριθµ.: ………………………………………………………
Απόφασής µας, συµφώνησαν και αποδέχτηκαν από κοινού τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έπειτα από το διαγωνισµό που έγινε στις ……/……/…… το αποτέλεσµα του οποίου
κατακυρώθηκε µε την υπ. αριθµ.: ……………………………………………………………. απόφαση του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. ο Εργοδότης αναθέτει µε τη
σύµβαση αυτή στο Μεταφορέα που αναλαµβάνει, τη φόρτωση και µεταφορά οδικώς µε φορτηγά
αυτοκίνητα της Ναξίας σµύριδας, από τους σταθµούς και τους χώρους συγκεντρώσεως της
εξορυχθείσης σµύριδας των Σµυριδωρυχείων στην αποθήκη του ∆ηµοσίου στη θέση «Καµπί»
Απειράνθου του ∆ήµου Νάξου και µικρών Κυκλάδων. Συγκεκριµένα η φόρτωση και µεταφορά
θα γίνει από τους σταθµούς “Πηγής”, “Πεζουλών”, “Στραβολαγκάδας”, “Ασπαλαθρωπού”
“Κακκορύακα” καθώς και από κάθε άλλη θέση συγκεντρώσεως σµύριδας ή από εξόδους
ορυχείων, που θα του υποδεικνύει το Γραφείο Σµυριδωρυχείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι
θέσεις αυτές και οι έξοδοι των ορυχείων θα είναι προσβάσιµες µε φορτηγά αυτοκίνητα.

ΑΡΘΡΟ 2ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύµβαση µεταφοράς αρχίζει από σήµερα ……/……/…… και λήγει την 31 ∆εκεµβρίου
2013.
Εφόσον οι ανάγκες το επιβάλουν, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει την ως
άνω µεταφορά µε τον εργολάβο µέχρι τρεις (3) µήνες ακόµη από της λήξεως της συµβάσεως,
ήτοι µέχρι την 31 Μαρτίου 2013.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι τιµές της φόρτωσης και µεταφοράς ορίζονται σε …………………………………… ανά
χιλιοµετρικό τόνο για φόρτωση και µεταφορά από την περιφέρεια Κορώνου και
σε
……………………………………. ανά χιλιοµετρικό τόνο για φόρτωση και µεταφορά από την περιφέρεια
της Απειράνθου.
Κατά τη διάρκεια της συµβάσεως ουδεµία απαίτηση αυξήσεως του αντιτίµου µεταφοράς
θα γίνει δεκτή.
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ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΟΣΟΤΗΤΑ-ΡΥΘΜΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι υποχρεώσεις του εργολάβου ως προς το ρυθµό της µεταφοράς, τις ποσότητες και
ποιότητες της µεταφερόµενης σµύριδας, καθώς και τον τρόπο µεταφοράς, αναφέρονται στην υπ.
αριθµ.: ΕΜΝΕ/Φ37.3/3136/10.10.2013 προκήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της δαπάνης µεταφοράς θα γίνει από την ΚΑΕ 3323 πίστωση µε ειδικό
φορέα 31/120 του τακτικού προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τρέχοντος έτους, σύµφωνα µε την προκήρυξη του
διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Σχετικά µε τους λοιπούς όρους ισχύουν τα αναγραφόµενα στην αριθµ.
ΕΜΝΕ/Φ37.3/3136/10.10.2013 προκήρυξη του διαγωνισµού που µονογραφήθηκε από τους
συµβαλλόµενους και επισυνάπτεται στη σύµβαση αυτή, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συµβάσεως αυτής ο Μεταφορέας καταθέτει τη µε
αριθµ.: …………………………εγγυητική επιστολή της ……………………………….. (Κατ/µα: ……………
Κωδ.:………….. ),
Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε, διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους
συµβαλλόµενους σε τέσσερα (4) όµοια αντίτυπα, από τα οποία το ένα παρέλαβε ο εργολάβος τα
άλλα δύο παρέµειναν στην Υπηρεσία και το τέταρτο για χρήση της Υπηρεσίας Εντελλοµένων
Εξόδων.

ΟΙ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Ο Επιθεωρητής Μεταλλείων
Νοτίου Ελλάδος

Ο Μεταφορέας
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