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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για τη μεταφορά
σμύριδας Νάξου έτους 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
I. Tου Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
II. Του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α΄/28-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α΄/2014).
III. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισµού και Αθλητισµού, …… και Τουρισµού» (ΦΕΚ Α’
114).
IV. Του π.δ. 73/2015 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 116).
2. Τις διατάξεις:
Ι. Του από 5/9/1935 π.δ. «Περί κωδικοποιήσεως των κειµένων διατάξεων «περί Ναξίας Σµύριδος» (ΦΕΚ Α’ 408,
αναδηµοσίευση ΦΕΚ Α’ 429) όπως τροποποιήθηκε με τα Άρθρα 13 και 21 του Ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις Θεμάτων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235/Α΄/1.11.2013).
ΙΙ. Του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (ΦΕΚ Α’ 277) και ιδίως, των άρθρων 143 παρ. στ’, 144 και
145 αυτού, όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 44693/20.10.2015 (Α.∆.Α. 6AΞE4653Π8-ΘBB) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για ανάληψη υποχρέωσης.
4. Τα υπ’ αρ. πρωτ. ΕΜΝΕ/Φ37.4/911/15.5.2015 και ΕΜΝΕ/Φ37.4/οικ.1595/12.6.2015 έγγραφα του Τµήµατος
Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων περί πρότασης παραλαβής σµύριδας έτους 2015.
5. Το Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου 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).
6. Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1995), του
Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) και της παρ. 3 του αρ. 239 του
Ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012).
7. Την αρ. 2024709/601/0026/8.4.1998 Απόφαση «περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του
Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» (ΦΕΚ 431/Β/1998) όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ.: 2/29097/0026/02
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

απόφαση (ΦΕΚ 684/Β/2002).
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).
Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών με
κλήρωση» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).
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 Δημοσίων Συμβάσεων»
Το αρθρο 61 του Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση 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 Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011).
To Αρ. 13 του Ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
235/Α/1.11.2013).
Τη με αρ. 333/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή την 25.7.2006
από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης.
Την με αρ. πρωτ.: 44693/20.10.2015 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ανάληψη
υποχρέωσης και δέσμευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών σμύριδας κατά το έτος 2015.
Τα με αρ. πρωτ.: ΕΜΝΕ/Φ37.4/911/15.5.2015 και ΕΜΝΕ/Φ37.4/οικ.1595/12.6.2015 έγγραφά μας προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Την με αρ. πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ36.2/οικ.182481/3131/29.10.2015 (ΑΔΑ: ΩΓΠΩ4653Π8-Σ1Λ) Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καθορίζεται η ποσότητα σμύριδας που θα παραληφθεί
κατά το τρέχον έτος.
Την ανάγκη για μεταφορά Ναξίας σμύριδας από τους τόπους παραλαβής της στην αποθήκη του Δημοσίου στη
θέση Καμπί Απειράνθου.
Αποφασίζουμε

1. Τη διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με την υποβολή γραπτών 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 Δημοσίου στη θέση «Καμπί»
Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
2. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί και το αντίστοιχο Έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : «ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(55.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αφορά και την παροχή υπηρεσιών για χρονικό
διάστημα από την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος έως την 31.12.2015, με δυνατότητα παράτασης.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ειδικός Φορέας 31/120 ΚΑΕ 3323). Η πληρωμή της αξίας θα γίνει σε
ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., με την προσκόμιση παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής. Ως προς τα
δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Καν. Προμ. Δημ. (Π.Δ.
118/07) .
4. Η παρούσα απόφαση, καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, μπορούν να παραλαμβάνονται από τους
ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. Νοτίου Ελλάδος (Λυκούργου 9, 10551
Αθήνα, 7ος όροφος) και από το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου (Μουτσούνα & Καμπί Απειράνθου Νάξου, Τ.Κ. 843 00
Νάξος ).
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της παρούσας διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του
Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Ενότητα
Υπουργείο -> Υποενότητα Προκηρύξεις Διαγωνισμών): http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 4η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή 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 του Τμήματος
Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. 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 4η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
πμ στα γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. Νοτίου Ελλάδος, Λυκούργου 9, 10551 Αθήνα, 7ος
όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με Απόφασή μας.
7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με
το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης:
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλουν μία κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Κοινοπραξίες
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
την προσφορά, αλλά υποχρεούνται να λάβουν νομική μορφή εάν κατακυρωθεί σε αυτές το έργο καθόσον η λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
8. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία θα βασιστεί στα κριτήρια αξιολόγησης που
αναφέρονται στη Διακήρυξη και τα παραρτήματά της.
9. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί προμηθειών δημοσίου,
όπως αυτές ισχύουν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α. Γραφείο κ. Υπουργού
β. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ
γ. Διεύθυνση Μεταλλευτικών Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών
Μεσογείων 119
Τ.Κ. 101 92
2. Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου
Post Restant
Τ.Κ. 843 00 Νάξος
Εσωτερική Διανομή:
1. Δ.Ε./Ν.Ε.
2. Τμήμα Μεταλλείων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(όροι της διακήρυξης και τεχνική περιγραφή του έργου)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΕΠΔΕΜ
Διεύθυνση Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων
«Μεταφορά της Ναξίας Σμύριδας οδικώς, από τους σταθμούς και τους
χώρους συγκεντρώσεως των Σμυριδωρυχείων, στην αποθήκη του
Δημοσίου στη θέση «Καμπί» Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων»
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός
σφραγισμένων προσφορών

με

υποβολή

γραπτών

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΕΠΔΕΜ
Διεύθυνση Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Εξόδων 2015 του ΥΠΕΝ (Ειδικός Φορέας 31/120 ΚΑΕ
3323)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έως τις 31/12/2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

4/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. 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 Διακήρυξη και σύμφωνα με την
αναλυτική περιγραφή του έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως:
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. Νοτίου Ελλάδος (ΤΕΜ/ΕΝΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) εφεξής αποκαλούμενη στο παρόν «Αναθέτουσα Αρχή», δυνάμει της παρούσας Απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για το έργο: «Μεταφορά
της Ναξίας Σμύριδας οδικώς, από τους σταθμούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των Σμυριδωρυχείων,
στην αποθήκη του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα διανέμονται από το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. Νοτίου Ελλάδος, Λυκούργου
9, Αθήνα, τηλ. 210-3247046, 210-3243874 και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, Μουτσούνα Νάξου, τηλ. 2285068279, 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 και Ενέργειας
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για το χρονικό διάστημα από την κατακύρωση έως την
31.12.2015.
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00
€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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.Δ. 118/07 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
2.2.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) 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 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά 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.
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα στοιχεία
της Τεχνικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη.
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Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα
στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του Υποψήφιου Αναδόχου, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα
Διακήρυξη. 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 επ’ 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 Διενέργειας 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.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας 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 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του
Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕΠΔΕΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
Λυκούργου 9, 10551 Αθήνα
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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 Δημοσίου στη θέση «Καμπί»
Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
Καθώς και την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ»
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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.
Δεν 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, τεχνικό και επιστημονικό
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 Δημοσίας Χρήσης (τύπος, χωρητικότητα, ισχύς, αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός οχημάτων) 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]. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει να συμπεριλάβουν στο φάκελο Τεχνικών Στοιχείων ξεχωριστή λίστα με τον εξοπλισμό φόρτωσης και διαλογής
(τύπος, δυναμικότητα, ισχύς, αριθμός μηχανημάτων).
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 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Οι τιμές που θα προσφερθούν θα αφορούν τις ακόλουθες εργασίες:
Α) Τη φόρτωση και τη μεταφορά σμύριδας, κατά χιλ/κό τόνο (η τονοχιλιόμετρο), από τους σταθμούς και τους
χώρους συγκεντρώσεως των Σμυριδωρυχείων, στην αποθήκη του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» Απειράνθου, όπου και
θα παραδίδονται οι μεταφερόμενες ποσότητες.
Β) Τη διευθέτηση μέρους της αποθηκευμένης ποσότητας, κατ’αποκοπή, στο «Καμπί» Απειράνθου, με
φόρτωση, ζύγιση και απόθεση σε άλλο σημείο εντός της αποθήκης.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με δεδομένο ότι:
Α) θα μεταφερθούν 4.900 τόνοι σμύριδας από την περιοχή Κορώνου και 2.250 τόνοι από την περιοχή
Απειράνθου (μέγιστο σύνολο μεταφερόμενης ποσότητας: 7.150 τόνοι σμύριδας).
Β) θα μεταφερθούν από τις παλαιές αποθέσεις του Δημοσίου και διευθετηθούν εντός της αποθήκης στο
Καμπί, με φόρτωση, ζύγιση και απόθεση, συνολικά περίπου 2.000 τόνοι, κατά μέγιστο.
Επισημαίνεται ότι από τις πρόσθετες εργασίες υπό στοιχείο (Β) ανωτέρω δεν επιτρέπεται υπέρβαση του
συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Οι ποσότητες αυτές δεν δεσμεύουν το Δημόσιο έναντι του μειοδότη για οποιεσδήποτε τυχόν μελλοντικές
απαιτήσεις.
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφονται οι τιμές Α και Β καθώς 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 κάθε τιμής θα γίνεται σε ΕΥΡΩ, μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία
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2.6.1.2 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη εργασία Α ή Β, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.6.1.3 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.6.1.4 Οι τιμές θα δίνονται ως εξής (Παρ. Β – Πίνακας Οικονομικής προσφοράς) :
Ι.ι. Τιμή Α, ανά τονοχιλιόμετρο μεταφοράς σμύριδας, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και
εκφόρτωσης αυτής με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
Ι.ιι. Τιμή Β, κατ’ αποκοπή, διευθέτησης αποθηκευμένης σμύριδας, συμπεριλαμβανομένης της
φόρτωσης, ζύγισης και εκφόρτωσης αυτής με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό, των ανωτέρω τιμών (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος
Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
ΙΙΙ. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθούν υπόψη οι τιμές Ι.ι., Ι.ιι, και ΙΙ της
προσφοράς, οι μέσες αποστάσεις που προέκυψαν κατά τη μεταφορά του 2014 και οι μέγιστες προς
μεταφορά ποσότητες του 2015.
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 της παρ. 2.6.1.4.
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
έκαστο προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας μεταφοράς 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 του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου για την καλή εκτέλεση των
εργασιών με έκδοση χρηματικού εντάλματος.
2.6.2.2 Η πληρωμή του έργου θα γίνει από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βάσει
καταστάσεων που θα συντάσσονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σε κάθε πιστοποίηση και θα έχουν θεωρηθεί
από τον προϊστάμενο του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου και θα συνοδεύονται, από το σχετικό
πρωτόκολλο πιστοποίησης της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου της μεταφοράς σμύριδας από
το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου με εντάλματα πληρωμής που θα εκδίδονται αρμοδίως.
2.6.2.3 Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών και υπόκειται
στις νόμιμες κρατήσεις. Βαρύνει δε τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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, ισχύουν όσα στοιχεία αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.
118/07 .
2.7 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ)
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Α.

Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί
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- Υπεύθυνη Δήλωση 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:
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
1.
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
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 διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση,
2.
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
3. ασφάλισης, αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 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
4. επαγγέλματος (επαγγελματία μεταφορέα ή χειριστή) από αρμόδια Δημόσια 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
5.
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).
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
6. ανεπιφύλακτα και ότι 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 2015.
7. Ότι λειτουργούν νόμιμα (μόνο για τους συνεταιρισμούς)
Ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν μειοδότες δεν κωλύονται να ασκήσουν τα συμβατικά δικαιώματα και τις
8. υποχρεώσεις τους, είτε υπό την ιδιότητα του συνταξιούχου είτε με 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 Δηλώσεις 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 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και
182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
2.9 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
2.9.1 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους
της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
2.9.2 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2.9.3 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε είτε εκπρόθεσμα είτε εκτός της
ενώπιον του αρμοδίου οργάνου διαδικασίας, χωρίς να προηγηθεί γραπτό ερώτημα της Υπηρεσίας, 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 των συμμετεχόντων.
2.9.8 Το Δημόσιο 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 Δημοσίου για τις
ακόλουθες ιδιαίτερες περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση παντελούς αζητησίας του μεταλλεύματος.
β) Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών πιστώσεων.
2.9.9 Κατά την διάρκεια της συμβάσεως ουδεμία απαίτηση αυξήσεως του αντιτίμου μεταφοράς θα γίνει
δεκτή.
2.10 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Καταληκτική ημερομηνία για την αποπεράτωση του έργου είναι η 31/12/2015.
3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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3.1 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την 4/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, όπως άλλωστε ορίζεται στη
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.
- Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, οι προσφέροντες 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 ακόλουθη 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 μαζί με την αιτιολογημένη κρίση του
οργάνου επί του αποδεκτού ή μη των προσφορών αυτών, 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 Διενέργειας και Αξιολόγησης του
διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη συνολική τιμή, υπό την προϋπόθεση τα παρακάτω στοιχεία να έχουν κριθεί
θετικά από την υπόψη Επιτροπή:
α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της προκήρυξης.
β) Το επωφελές του Δημοσίου από τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε.
γ) Η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια ή παρεμφερή μεταφορά στη Νάξο.
δ) Κάθε άλλο, κατά την κρίση της Επιτροπής ουσιώδες στοιχείο από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή
εκτέλεση του μεταφορικού έργου και ιδίως η τεχνική αρτιότητα και επάρκεια του φακέλου τεχνικής προσφοράς.
- Η πρόταση για κατακύρωση τελικά γίνεται στον μεταφορέα που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης του
οποίου η προσφορά πληροί όλους τους καθοριζόμενους στην προκήρυξη όρους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι
η τεχνική του προσφορά κρίνεται αποδεκτή, τεχνικά εφαρμόσιμη και εγγυημένη εκ του εξοπλισμού και της
τεχνογνωσίας που διαθέτει.
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- Ισότιμες θεωρούνται και οι προσφορές που περιέχουν την αυτήν ακριβώς τιμή σύγκρισης, 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 οποιεσδήποτε αποκλίσεις από τους όρους της
προκήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.8
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών) συντάσσει αμελλητί το σχετικό πρακτικό με το οποίο προτείνει κατακύρωση της μεταφοράς
για ολόκληρη την ποσότητα σμύριδας του έτους 2015 μαζί με οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρηθεί απαραίτητη να
διατυπωθεί στο πρακτικό. Μετά τη σύνταξη του πρακτικού, η Επιτροπή ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού.
3.9 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. Για την
τελική επιλογή του προσφέροντα κριτήριο είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή σύγκρισης, υπό τις προϋποθέσεις που
εκτέθηκαν στην παράγραφο 3.8 του παρόντος. Δηλαδή, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα την χαμηλότερη
τιμή, εκ των προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση ίσης προσφερόμενης τιμής δύο ή περισσότερων προσφερόντων
επιλέγεται ο προσφέρων που διαθέτει τον περισσότερο εξοπλισμό και προσωπικό για το έργο, εκφραζόμενα σε
συνολική ισχύ μηχανικού εξοπλισμού και αριθμό απασχολούμενων ατόμων.
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 Διενέργειας 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 Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 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.

Α.

1.

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.
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2.

3.

4.

Β.

1.

2.

3.

4.

5.

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 Δημοσίου 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 Δημοσίου 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).

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
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1.

2.
3.

4.

5.

6.

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 Διοικητικού 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 Δημοσίου 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.

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.
Δ
1.

Ενώσεις Προμηθευτών
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α έως και Γ, για
κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση.

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.Δ. 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 Διεύθυνση Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, υποχρεούται άμεσα να
αρχίσει τη μεταφορά της σμύριδας από τους σταθμούς και τους χώρους συγκεντρώσεώς της. Η σμύριδα ποιότητας Α’
θα μεταφέρεται με τα αυτοκίνητα δια της μεταλλευτικής οδού και στη συνέχεια δια των δημοσίων οδών ΚορώνουΑπειράνθου και Απειράνθου-Μουτσούνας θα τοποθετείται μέσα στο διαμέρισμα που ορίζεται για την Α’ ποιότητα με
τρόπο, ώστε να μην γίνεται ανάμειξη με τις διάφορες ποιότητες που υπάρχουν στην αποθήκη. Ως υφιστάμενη νοείται η
σμύριδα που εξορύχθηκε κατά τα προηγούμενα του 2015 έτη και σήμερα παραλαμβάνεται από τον αγοραστή.

15

ΑΔΑ: ΩΡΙΥ4653Π8-8ΕΕ
Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να φορτώνει και μεταφέρει την σμύριδα αποκλειστικά Α’ ποιότητας, όπως
άλλωστε αυτή αποθηκεύεται σε διακριτό διαμέρισμα (χώρο της αποθήκης), σύμφωνα με τις οδηγίες του Γραφείου
Σμυριδωρυχείων Νάξου, και από τους τόπους που θα υποδεικνύει αυτό.
Η σμύριδα πρέπει να είναι συσσωρευμένη στους χώρους φορτώσεως κατά διακεκριμένες ποιότητες, αλλά θα
παραλαμβάνεται μόνο η Α΄. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η σμύριδα ταξινομείται σε ποιότητες Α΄, Β΄, θραύσματα κλπ.
Απαγορεύεται η ανάμειξη ποιοτήτων άλλων πλην της Α΄ μέσα στο ίδιο φορτίο αυτοκινήτου ή στους χώρους αποθηκών
της σμύριδας. Σμύριδα διαστάσεων άνω των 35 εκατοστών δεν πρόκειται να παραληφθεί.
Ο Εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε φόρτωση εξοπλισμό καθώς και υπεύθυνο ειδικευμένο
προσωπικό διαλογής της σμύριδας προκειμένου το κάθε μεταφερόμενο φορτίο να προκύπτει από πλήρη διαχωρισμό
της Α΄ ποιότητας σμύριδας, υπό τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση περί διαλογής του Εργολάβου θα πρέπει να
υλοποιείται 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.
Επίσης, ο Εργολάβος αναλαμβάνει:
Α) την τακτοποίηση της Αποθήκης στη θέση Καμπί με πρόσθετη διαδικασία φόρτωσης, ζύγισης και απόθεσης
σε διακριτό χώρο της υφιστάμενης σμύριδας. Οι χώροι της Αποθήκης από τους οποίους θα μετακινηθεί η ανωτέρω
ποσότητα και στους οποίους θα αποτεθεί θα φαίνονται σε συνημμένο της συμβάσεως τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της
Αποθήκης.
Β) την απόληψη της σμύριδας που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και βρίσκεται σε παλαιές αποθέσεις στους
σταθμούς του εναερίου και αλλού (Ασπαλαθρωπός, κ.α.).
Γ) Όλες οι ανωτέρω Α και Β θα εκτελεστούν μέχρι τη μέγιστη ποσότητα των 2.000 τόνων σμύριδας και υπό
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν θα προκληθεί υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
5.2

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος:

α) Να διαθέτει επαρκές σε αριθμό και ικανό προσωπικό που απαιτείται για τη διαλογή, φόρτωση και
μεταφορά της σμύριδας. Τούτο παρακολουθεί και ελέγχει το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου, το οποίο δύναται να
αξιώνει την αντικατάσταση του προσωπικού που δεν κρίνεται ικανό και κατάλληλο.
β) Να απασχολεί το αναγκαίο ειδικευμένο και ανειδίκευτο επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό
(διαλογείς, οδηγοί αυτοκινήτων, συνοδηγοί, αδειούχοι χειριστές χωματουργικών και δομικών μηχανημάτων, εργάτες,
προσωπικό επιβλέψεως των εκτελουμένων εργασιών διαλογής, 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 Δημόσιας Χρήσης (Φ.Δ.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.
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.
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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 Δημοσίου, 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 Δημοσίου στις αποθήκες στην Μουτσούνα και στο Καμπί Απειράνθου, όπως επίσης στις Πεζούλες,
στη Σαραντάρα 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 Δημοσίου 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 Δημόσιο 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.
5.10

ΔΑΠΑΝΕΣ 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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
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5.11.1 Ο Εργολάβος υποχρεούται να τηρεί πιστά την Εργατική Νομοθεσία και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών: Αριθμ. Δ7/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 Δημοσίου.
5.12

ΖΥΓΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ

Η σμύριδα θα μεταφέρεται με αυτοκίνητα στις αποθήκες του Δημοσίου και θα εναποτίθεται αφού πρώτα
ζυγίζεται με τις αυτόματες πλάστιγγες που διαθέτει το Ελληνικό Δημόσιο και που βρίσκονται στο πλησιέστερο σημείο
είτε του ορυχείου, είτε του σημείου φορτώσεως, είτε των αποθηκών σμύριδας του Δημοσίου, ύστερα από υπόδειξη του
Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου.
Οι πλάστιγγες θα ελέγχονται 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 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 Δημοσίου 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 Δημοσίου 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 το Τμήμα
Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. 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 Δ/νσης Επιθεωρήσεως Νοτίου Ελλάδος των σχετικών ευθυνών.
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
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Σμυριδωρυχεία, καθώς και για τις συνέπειες τυχόν υπερφορτώσεως των αυτοκινήτων. Για τέτοιες υπερφορτώσεις
αποκλειστικός υπεύθυνος θα είναι ο Εργολάβος.
5.14

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 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 Δ/νσης
Επιθεωρήσεως 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 Δ/ντή Επιθεώρησης 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 το
Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. 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
Δημοσίου 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 Δ/ντή
Επιθεώρησης 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.
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 Δ/νσης Επιθεωρήσεως 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 το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. Νοτίου Ελλάδος) που να
καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των εργασιών πλέον Φ.Π.Α.
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-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 Διακήρυξη.
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.Δ.(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.Δ. 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 του Τμήματος
Επιθεώρησης Μεταλλείων, Δ.Ε. Νοτίου Ελλάδος, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
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 στο Τμ.
Επιθεώρησης 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 κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον
ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρ.6, του Άρθρου 15 του Π.Δ. 118/07.
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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

ΤΙΜΗ Α (Ευρώ ανά τονοχιλιόμετρο μεταφοράς)
ΤΙΜΗ Β (Κατ’αποκοπή για τη διευθέτηση
αποθήκης)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [Τιμή,
συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, φόρτωσης,
εκφόρτωσης και διευθέτησης αποθήκης με κρατήσεις
χωρίς ΦΠΑ.]
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΠΑ [Ποσοστό Φ.Π.Α επί τοις εκατό,
της ανωτέρω τιμής]
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

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

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

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΕΠΔΕΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ
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 ………………………………………..Δ\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 Δημόσιο και ΝΠΔΔ,
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 Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Για τη φόρτωση και μεταφορά οδικώς της Ναξίας Σμύριδας από τους σταθμούς και τους χώρους συγκεντρώσεως των
Σμυριδωρυχείων, στην αποθήκη του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» Απειράνθου του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων.
Στην Αθήνα σήμερα την ……/……/……, ημέρα:…………… και ώρα: …:… στα Γραφεία του Τμήματος Επιθεωρήσεως
Μεταλλείων Διεύθυνσης Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (οδός Λυκούργου 9, 7ος όροφος) οι συμβαλλόμενοι, αφενός η
Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος / Τμήμα Μεταλλείων, εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον Διευθυντή Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδος (ή τον κατά νόμο αναπληρωτή του), καλούμενο εφεξής στην σύμβαση αυτή «εργοδότης» και αφετέρου
…………………………………………………………………………………………………………………, νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας………………………………………………………, που εδρεύει …………………………………………,
καλούμενη στο εξής «μεταφορέας» κατόπιν της υπ’αριθμ.: ……………………………………………………… Απόφασης,
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 και Ενέργειας, ο
Εργοδότης αναθέτει με τη σύμβαση αυτή στο Μεταφορέα που αναλαμβάνει:
Α. Τη διαλογή φόρτωση και μεταφορά οδικώς με φορτηγά αυτοκίνητα της Ναξίας σμύριδας:
Α.1. Από τους σταθμούς και τους χώρους συγκεντρώσεως της εξορυχθείσης σμύριδας των Σμυριδωρυχείων
στην αποθήκη του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» Απειράνθου του Δήμου 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 Νάξου, υπό την προϋπόθεση ότι οι θέσεις αυτές και οι έξοδοι των ορυχείων
θα είναι προσβάσιμες με φορτηγά αυτοκίνητα.
Α.2. Από τις παλαιές αποθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου στους σταθμούς του εναερίου και όπου αλλού
υποδειχθεί από το Γραφείο Σμυριδωρυχείων.
Β. Τη διευθέτηση της αποθήκης στη θέση «Καμπί» Απειράνθου,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος Α της Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση μεταφοράς αρχίζει από σήμερα ……/……/…… και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2015.
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 2016.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η τιμή της φόρτωσης και μεταφοράς ορίζεται σε …………… ανά χιλιομετρικό τόνο για φόρτωση και μεταφορά
από τις περιφέρειες Κορώνου και Απειράνθου.
Κατά τη διάρκεια της συμβάσεως ουδεμία απαίτηση αυξήσεως του αντιτίμου μεταφοράς θα γίνει δεκτή.
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/
……………..11.2015 προκήρυξη και τα παραρτήματα αυτής.
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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/
.11.2015
προκήρυξη του διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής που μονογραφήθηκαν από τους συμβαλλόμενους και
επισυνάπτονται 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 Δημόσιο
Ο Προϊστ. Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος

Ο Μεταφορέας
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