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∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   

(((ΠΠΠ...∆∆∆...   222888///888000)))   
    
 Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  Μειοδοτικό 
∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου η Ασφάλιστρα 
µεταφορικών µέσων. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

 Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί την 6η Ιουλίου  ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 11 π.µ  έως 
11,30 π.µ  ενώπιον της αρµοδίας επιτροπής 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 
 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισµένοι προµηθευτές του δηµοπρατούµενου 
αντικειµένου, εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή Επαγγελµατική οργάνωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προϋπολογισµός Παροχής Υπηρεσίας 
 Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό 
των  ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Προέλευση Υλικών 

 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε ............................. 
αλλοδαπής προέλευσης γνωστών εργοστασίων ή εγχωρίας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής 
λειτουργικότητας. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

 Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 α) Αστυνοµική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση 
της αυτοπρόσωπης από τον διαγωνιζόµενο κατάθεση της προσφοράς. 
 β) Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το 
επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και ότι είναι εγγεγραµµένος σε αυτό. 
 γ) Εξουσιοδότηση προς τον προσκοµίζοντα την προσφορά, εφ' όσον πρόκειται για 
ανώνυµη εταιρεία. 
 δ) ∆ήλωση ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχεται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
 ε) Εγγυητική Επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ποσό ίσο µε το 5% του Προϋπολογισµού της Παροχής Υπηρεσίας 
για εγγύηση συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό. 
 Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν 
απαράδεκτη.     

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

 α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 
1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρο 5). 
2.Τις τεχνικές περιγραφές, σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες. 
3.Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 



 

 

 β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρµόδια επιτροπή από την 11 π.µ  µέχρι την 
11,30 π.µ  ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καµία προσφορά δεν γίνεται 
δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 
 γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται. 
 δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 ε) Όταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των 
προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δηµόσια και 
αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται 
στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, έτσι 
ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόµενοι. 
 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο 
αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντος αριθµός. 
 Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην 
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 
 Η επιτροπή στη συνέχεια και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
και αποφασίζει ποιές προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές απορρίπτονται. 
 Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοί αποκλείονται και 
για ποιούς λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, µε τον 
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, 
εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. 
 Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες µε 
τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. 
 Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που δεν φέρουν το νόµιµο µηχανόσηµο, ή είναι 
αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν ή σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους 
της διακηρύξεως. 
 Οι προσφορές και τα απαιτούµενα διακαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 
µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής. 
 Η Επιτροπή του διαγωνισµού επιφυλάσσεται να εκδόσει την απόφαση της σε επόµενη 
συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελλο µε όλες τις προσφορές και τα υποβληθέντα από τους 
διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για εξέταση, τεχνοοικονοµική αξιολόγηση και 
γνωµοδότηση στην ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 Η αξιολόγηση διαβιβάζεται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού η οποία, σε κατ' 
ιδία συνεδρίαση της, καταχωρεί αυτή στο πρακτικό της επιτροπής και ανακηρύσσει ανάδοχο της 
Παροχής Υπηρεσίας εκείνον που έδωσε την από τεχνοοικονοµικής απόψεως συµφερότερη τιµή. 
 Η φθηνότερη προσφορά δεν αποτελεί κριτήριο για την ανακήρυξη του αναδόχου. 
 Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού. 
 στ) Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι µικρότερο 
των πέντε (5) ηµερών και ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την σχετική 
σύµβαση. 
 Εάν αυτός δεν προσέλθει µέσα στην ανωτέρω προθεσµία να υπογράψει τη σύµβαση ή δεν 
προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συµβάσεως εφαρµόζονται οι από το 
Π.∆. 28/1980 προβλεπόµενες κυρώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
Εγγύηση καλής εκτελέσεως 

 Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτελέσεως, σύµφωνα µε το άρθρο (6) έξι της γενικής συγγραφής υποχρεώσεων της µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τιµές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις 

 Οι τιµές της Παροχής Υπηρεσίας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στο ∆ήµο. Ο 
ανάδοχος της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις. 
 Επίσης βαρύνεται µε την δαπάνη δηµοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο, 
καθώς και µε την χαρτοσήµανση δύο αντιτύπων της συµβάσεως. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. 



 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Ενστάσεις 

 Ενστάσεις κατά της συµµετοχής διαγωνισθέντα ή της νοµιµότητας της διεξαγωγής του 
διαγωνισµού, υποβάλλονται µόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή µέχρι και 
εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού εργάσιµης ηµέρας ή της επόµενης της ανακοινώσεως 
του αποτελέσµατος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών. Οι ενστάσεις 
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α. και απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
 Επισηµαίνεται ότι ενστάσεις, που υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών 

 Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική 
από τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Χρόνος Εγγυήσεως 

 Ο χρόνος εγγυήσεως της Παροχής Υπηρεσίας θα καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από την 
αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική 
του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω 
κακής ποιότητας ή κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όποια αιτία. 
 Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος των  ετών. 
 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις παραπάνω 
ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή.       

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

 Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 
περιγραφής, στο οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα και "προσπέκτους" 
τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. 
 Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος µε 
ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή 
ασάφειες. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Λήψη Πληροφοριών  - ∆ηµοσίευση 

 α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία ∆ήµου και ∆/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και θα βρίσκεται στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
υπ.αριθµ. 28/80 Π.∆. στον ηµερήσιο Τύπο. 

          ∆ήµος Χερσονήσου 
Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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