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

ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΦΩΤΙΣΜΟΥ έτους 2012.

Α ρ θ ρ ο 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού
O διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 03η Οκτωβρίου 2012 ηµέρα Τετάρτη και απο ωρα
10.00 εως 10.30 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. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας
βιοµηχανίας.
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
∆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.
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Εγγυητική συµµετοχής ίση µε το 5% του συνολικού προϋπολογισµού της µελέτης ήτοι
ποσό 2.000,00 €
Εάν δεν προσκοµισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν
απαράδεκτη.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού
α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.5)
2.Τις Τεχνικες περιγραφες,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες.
3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα.
β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την 10.00 µεχρι την
10.30 ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω χρονου, καµµια προσφορα δεν γινεται δεκτη εκτος
εαν η επιδοση των προσφορων συνεχιζεται χωρις διακοπη και µετα την ωρα αυτη.
γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προµηθευτη επιτρεπεται.
δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες.
ε) Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών της µελέτης
στ) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη της παραδοσεως των
προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η επιτροπη συνεχιζει να συνεδριαζει δηµοσια και
αρχιζει την αποσφραγιση των φακελλων των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως και αναγραφονται
στο πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που βρισκονται σε καθε φακελλο περιληπτικα ετσι
ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφεροµενοι.
Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος και γραφεται επ'αυτου ο
αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελλου αυξοντας αριθµος.
Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι παρισταµενοι στην
αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η συνεδριαση συνεχιζεται µυστικη.
Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα δικαιολογητικα συµµετοχης
και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες και ποιες απορριπτονται.
Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δηµοσια και ο προεδρος ανακοινωνει ποιοι αποκλειονται και για
ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα σχετικα εγγραφα της προσφορας τους µε τον
σφραγισµενο φακελλο της οικονοµικης προσφορας.
Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η δεν ειναι συµφωνες µε
τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.
Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν µπορουν να εκτιµηθουν η σε
καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς τους ορους της διακηρυξης.
Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο
µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη της επιτροπης.
Στη συνέχεια ελέγχεται ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών, ο οποίος µπορεί να
διαβιβαστεί στην Τεχνική Υπηρεσία για αξιολόγηση αν η επιτροπή κρίνει.
Η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών κατά την οποία δύναται να
παρίστανται όσοι µειοδότες έχουν γίνει δεχτεί , θα οριστεί από την επιτροπή διαγωνισµού και θα
κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους.
Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσµατος του
διαγωνισµου.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης
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Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει εγγυηση καλης
εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο επτα (7) της γενικης συγγραφης υποχρεωσεως της µελετης.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Τιµες προµηθειας - Κρατησεις
Οι τιµες της προµηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση στον ∆ήµο
Χερσονήσου Ο αναδοχος της προµηθειας βαρυνεται µε τις νοµιµες κρατησεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων
Οι προσφορες θα ειναι συνταγµενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη γλωσσα η στην Αγγλικη
απο τον οικο µε µεταφραση στην Ελληνικη.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Χρονος εγγυησεως
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας, των υπο προµηθεια ειδών, θα καθοριζεται στις
προσφορες των διαγωνιζοµενων. Ο χρονος αυτος αρχιζει απο την ηµεροµηνια προσωρινης
παραλαβης απο την αρµοδια προς τουτο επιτροπη. Κατα τον χρονο εγγυησεως ο προµηθευτης
υποχρεωνεται µε δικη του δαπανη να αντικαταστησει καθε ανταλλακτικο που θα παρουσιασει βλαβη
η φθορα λογω κακης ποιοτητας η κακης συναρµολογησεως και να επισκευασει καθε βλαβη απο
οµοια αιτια.
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας δεν µπορει να ειναι µικροτερος του ενος ετους.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτης παραληψει ή αµελησει να προβει στις ανωτερω
ενεργειες,τοτε κανει τουτο ο ∆ηµος σε βαρος και για λογαριασµο του προµηθευτη.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος τεχνικης
περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το προσφεροµενο και προσπεκτους τεχνικων
στοιχειων του οικου κατασκευης.
Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το τευχος µε
ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες µπορει να απορριφθει, αναλογα µε τις ελλειψεις η ασαφειες.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση
Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα είναι ναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
www.hersonisos.gr.

3

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

φωτισµού έτους 2012
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 από 4/9-2009, σύµφωνα µε το
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163.

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
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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 από 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 από 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 από την αρµόδια επιτροπή.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρόνος εγγύησης
Ο χρόνος εγγύησης µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή
µετρούµενος από 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
Έκπτωση 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
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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.
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια λαµπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισµού
έτους 2012 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
όπως περιγράφονται στον προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης.
Τα υλικά θα είναι καινούργια άριστης ποιότητας και θα συνοδεύονται από τις
προδιαγραφές τους.
Επίσης θα πρέπει να προσκοµιστεί ο επίσηµος τιµοκατάλογος του κάθε
προµηθευτή.
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)
• Άποψη του Νότου (εβδοµαδιαία)
1.
2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Φ.Β3
Μ.Ε.∆.
Ακριβές αντίγραφο
Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Κ.α.α.

Κοκκινάκη Αικατερίνη
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