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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο
µειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΤΉΡΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Α ρ θ ρ ο 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού
O διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 22α Αυγούστου 2011 ηµέρα ∆ευτέρα και απο ωρα
12.00 εως 12.30 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοί στο διαγωνισµό
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων
κατασκευής των ζητουµένων.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Προϋπολογισµός Προµήθεια
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί στο ποσό
των 40.000,00 € ΕΥΡΩ µαζί µε το ΦΠΑ.

Α ρ θ ρ ο 4ο
Προέλευση µηχανήµατος
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν σε µηχανήµατα αλλοδαπής
προελεύσεως γνωστών εργοστασίων η εγχώριας κατασκευής αποδεδειγµένης καλής
λειτουργικότητας. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιοµηχανίας.

Α ρ θ ρ ο 5ο
∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να
προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Πιστοποιητικό του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου που να φαίνεται το
επάγγελµα του διαγωνιζοµένου και ότι είναι εγγεγραµµένος σ' αυτό, ή εργατικό πτυχίο σε ισχύ
σύµφωνα µε το άρθρο 2.
Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν
απαράδεκτη.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει:
1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό (Αρθρ.5)
2.Τις Τεχνικές περιγραφές, σχεδία, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες.
3. Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά.
β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές απο την αρµόδια επιτροπή απο την 12,00 µέχρι την
12,30 ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρω 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 απο τον ίδιο προµηθευτή επιτρέπεται.
δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ε) Οταν 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 τ' ακούνε όλοι οι ενδιαφερόµενοι.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος και γράφεται επ' αυτού ο
αυτός µε κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντας αριθµός.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην
αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική.
Η επιτροπή στη συνεχεία και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής
και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.
Οσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου η δεν είναι σύµφωνες µε
τους ορούς της διακήρυξης απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν µπορούν να εκτιµηθούν η
σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες προς τους ορούς της διακήρυξης.
Κατόπιν ορίζεται η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών από την
επιτροπή στην οποία θα κληθούν οι µειοδότες των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει δεκτές.
Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό
µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µέλη της επιτροπής.
Κατόπιν ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού.

Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο επτά (7) της γενικής συγγραφής υποχρεώσεως της µελέτης.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Τιµές προµήθειας - Κρατήσεις
Οι τιµές της προµήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον ∆ήµο
Χερσονήσου Ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα η στην Αγγλική
απο τον οίκο µε µετάφραση στην Ελληνική.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας των υπό προµήθεια µηχανηµάτων θα καθορίζεται
στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει απο την ηµεροµηνία προσωρινής
παραλαβής απο την αρµόδια προς τούτο επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής
υποχρεώνεται µε δίκη του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει
βλάβη η φθορά λόγω κακής ποιότητας η κακής συναρµολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη
απο όµοια αιτία.
Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός
έτους.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις ανωτέρω
ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή.
Α ρ θ ρ ο 11ο
∆ασµοί εισαγωγής
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της καταβολής
δασµών κατά τον εκτελωνισµό του µηχανήµατος. Κατόπιν αυτού η τιµή αυτού δεν θα επιβαρυνθεί
µε αντίστοιχο πόσο δασµών εισαγωγής και εποµένως οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν κονδύλια που
αντιστοιχούν σε δασµούς.
Η σχετική ατέλεια θα προσκοµισθεί στο τελωνείο µε µέριµνα του ∆ήµου.
Εάν για κάποιο λόγο δεν µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών εισαγωγής ο ∆ήµος θα
καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συµβατικής αξίας της προµήθειας.
Α ρ θ ρ ο 12ο
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής
Με την πρόσφορα οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής

περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόµενο και προσπέκτους
τεχνικών στοιχειών του οίκου κατασκευής.
Οποια πρόσφορα δεν συνοδεύεται απο το τεύχος αυτό η συνοδεύεται απο το τεύχος µε
ασαφείς η ελλείπεις τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις η
ασάφειες.
Α ρ θ ρ ο 13ο
Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στα γραφεία του φορέα και θα βρίσκεται στη
διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού

φωτισµού
Άρθρο 2ο
∆ιατάξεις που ισχύουν
Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις:
α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ.Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91, του Ν.2286/95,
του Π.∆. 370/95, καθώς και των εκτελεστικών πράξεων τους.
β)Του εν ισχύει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντίκειται στα παραπάνω.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικά τεύχη
Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:
α) Η διακήρυξη του διαγωνισµού
β) Το τιµολόγιο προσφοράς του αναδόχου
γ) Ο Προϋπολογισµός προσφοράς του αναδόχου
δ) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου
Α ρ θ ρ ο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τους
ορούς που θα καθορίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου κατά τις διατάξεις των
άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 της Υπ. Απόφ. 11389/93.
Σε περίπτωση που η αξία (χωρίς ΦΠΑ) του δηµοπρατουµένου αντικειµένου υπερβαίνει τα
200.000 ECU, η διακήρυξη πρέπει να δηµοσιευθεί στην επίσηµη εφηµερίδα των Ε.Κ.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει ανάδοχο.

Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης - Σύµβαση
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση η ανάθεση προµήθειας αποστέλλεται

σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της
ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες απο την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω Αρθρο ορίζονται.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση
καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που
υπογράφεται και απο τα δυο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται µε το Αρθρ.25 της
Υπ.Αποφ.11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί της συνολικής
συµβατικής αξίας της προµήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή όπως
ορίζεται απο το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή απο την αρµοδία επιτροπή.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή
µετρούµενος απο της ηµεροµηνίας της υπογραφής της σύµβασης θα καθορισθεί µε την πρόσφορα
των διαγωνιζοµένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι µικρότερος του ενός (1) έτους.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδόχου
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της
προµήθειας ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, µπορεί να
κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελής κατασκευή
Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους δεν είναι σύµφωνα µε τους
ορούς της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα η κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αποκαταστήσει η βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
τους ΟΤΑ
Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή του υπό προµήθεια είδους θα γίνει απο επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον
τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται απο τη σύµβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη
συγκεκριµένη κάθε φορά προµήθεια, µε απόφαση του ∆ηµοτικού η Κοινοτικού Συµβουλίου και σ'
αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται απο το Αρθρ.28 της
Υπ.Αποφ.11389/93.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγµατοποιείται µέσα απο τον οριζόµενο απο την σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού
για να καλυφθούν ανάγκες του ∆ήµου Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Η προµήθεια θα περιλαµβάνει λαµπτήρες εξωτερικού και εσωτερικού φωτισµού και
συγκεκριµένα :
1. Λάµπες πρισµατικές 21 W εξωτερικής οικονοµίας 2.500,00 τεµ.
2. Λάµπες ατµών υδραργύρου 125 W 500 τεµ.
3. Λάµπες ατµών υδραργύρου 250 W 500 τεµ.
4. Λάµπες ατµών νατρίου 250 W 440 τεµ.
5. Λάµπες ατµών υδραργύρου 400 W 150 τεµ.
6. Λάµπες πρισµατικές 21 W εσωτερικού οικονοµίας 500 τεµ.
7. Λάµπες ατµών νατρίου 70 W 100 τεµ.
8. Λάµπες ατµών νατρίου 150 W 200 τεµ.
9. Λάµπες ατµών νατρίου 400 W 50 τεµ.
10. Κεράσι 40 W 220 V 100 τεµ.
11. Λάµπες φθορίου 18 W 120-60 τεµ.
12. Λάµπες διάφορες
Τα παραπάνω υλικά θα είναι καινούρια άριστης ποιότητας και θα συνοδεύονται από
τις προδιαγραφές τους.
Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονοµικών υπηρεσιών

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.
2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου
• Πατρίδα
(ηµερήσια)
• Νέα Κρήτη (ηµερήσια)
• Πολιτεία
(εβδοµαδιαία)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
2.
Φ.Β3

Μ.Ε.∆.
Ακριβές αντίγραφο
Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Βασιλάκης Νικόλαος

