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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου
Νοµού Ηρακλείου
∆ιακηρύσσει

ότι,

Εκτίθεται σε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον
ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προµήθεια τροφίµων,
για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι του
∆ήµου» έτους 2013.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας ανέρχεται
στα 65,540,00 € µαζί µε το ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του
∆ήµου Χερσονήσου έτους 2013.
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 05η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013,
ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 (έναρξη) µέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης
των προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην
Αµερικανική βάση), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
Η προµήθεια χωρίζεται σε επτά οµάδες :
• Οµάδα Α : τρόφιµα.
• Οµάδα Β : Γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά – αλλαντικά.
• Οµάδα Γ : είδη αρτοποιείου
• Οµάδα ∆ : είδη ζαχαροπλαστικής
• Οµάδα Ε : Κρέατα
• Οµάδα ΣΤ : Κατεψυγµένα ψάρια & λαχανικά
• Οµάδα Ζ : νωπά οποωρολαχανικά
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι ά ποιότητας, νόµιµα
κυκλοφορούντα στην αγορά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα
τροφίµων και ποτών, τις Αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις και τις
επιµέρους παραγγελίες της υπηρεσίας
Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν
φτάσει στην υπηρεσία του ∆ήµου µε ευθύνη του προσφέροντος από την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα.
Στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο των
ειδών ή χωριστά για κάθε οµάδα. Σε περίπτωση που υπάρχει προµηθευτής που
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ανταποκρίνεται µόνο στην µία οµάδα µπορεί να συµµετάσχει για να υποβάλλει
προσφορά µόνο για την οµάδα που ενδιαφέρεται.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό :
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες των υπό
προµήθεια ειδών, µε την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από
τους νόµους της χώρας που είναι εγγεγραµµένοι. Το παραπάνω αποδεικτικό
για την Ελλάδα παρέχεται από το εµπορικό επιµελητήριο και για τις άλλες
χώρες – µέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια του άρθρου 7 παρ. 1
ήτοι :
• Φυσικά και νοµικά πρόσωπα
• Συνεταιρισµοί
• Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 3.277,00 € για το
σύνολο ή τµηµατικά 1.017,00 € για την οµάδα Α (τρόφιµα), 509,00,00 € για
την οµάδα Β (Γαλακτοκοµικά – τυροκοµικά – αλλαντικά, 509,00 € για την
οµάδα Γ (είδη αρτοποιείου ), 198,00 € για την οµάδα ∆ (είδη
ζαχαροπλαστικής), 452,00 € για την οµάδα Ε (Κρέατα), 339,00 € για την
οµάδα ΣΤ (Κατεψυγµένα ψάρια & λαχανικά) και 255,00 € για την οµάδα Ζ
(νωπά οποωρολαχανικά) και θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής
διακηρύξεως (όροι διαγωνισµού) από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, µετά από την
δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού. Πληροφορίες αρµόδιος
υπάλληλος Κουρµουλάκης ∆ηµήτριος τηλ. 28973 40059, Μαραγκάκη Ελένη
2813 - 404614.
Ο Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών Υπηρεσιών

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου
• Νέα Κρήτη
(ηµερήσια)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
2. Φ.Β3
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Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε
Προχειρο µειοδοτικο διαγωνισµο συµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προµήθεια
Τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών της Παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι
του ∆ήµου Χερσονήσου.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου
O διαγωνισµος θα διενεργηθει την 05η Ιουλίου 2013 ηµερα Παρασκευή και απο
ωρα 10.00 εως 10.30 ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοι στο διαγωνισµο
Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι των οικων
κατασκευης των ζητουµενων.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Προυπολογισµος Προµηθειας
Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει εκτιµηθει
στο ποσο των 6655..554400,,0000ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο
Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο οφειλουν να
προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα:
α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6)
µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. συµφωνα µε το αρθρο 2.
β) Εγγυητική συµµετοχής ιση µε το 5% του συνολικού προυπολογισµού της
µελέτης ήτοι ποσό 3.277,00 ευρώ ή τµηµατικά για την οµάδα Α ποσό 1.017,00
ευρώ, για την οµάδα Β ποσό 509,00 ευρώ, για την οµάδα Γ ποσό 509,00 ευρώ,
για την οµάδα ∆΄ ποσό 198,00 ευρώ , για την οµάδα Ε ποσό 452,00 ευρώ, για
την οµάδα Στ΄ποσό 339,00 ευρώ και για την οµάδα Ζ΄ποσό 255,00 ευρώ .
γ) Τεύχος τεχνικής προσφοράς όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος.
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Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα απορριπτεται
σαν απαραδεκτη.

Α ρ θ ρ ο 5ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου
α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο στον οποίο
εξωτερικά θα αναγράφεται ο τίτλος της προµήθειας και η οµάδα ή οι οµάδες για τις
οποίες κατατίθενται οι προσφορές και θα περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.4)
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) 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.
Στη συνεχεια αποσφραγιζονται κατα σειρα οι φακελλοι των οικονοµικων
προσφορων εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισµο και ανακοινωνονται οι τιµες
µεγαλοφωνα.
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.
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Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσµατος
του διαγωνισµου.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης
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 δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον ∆ήµο
Χερσονήσου Ο ανάδοχος της προµήθειας βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων - ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολόκληρου στην Ελληνική γλώσσα .
Οι προσφορές θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 60 ηµερών.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος τεχνικών
προδιαγραφών όπως ορίζεται από το άρθρο 5 και από την µελέτη της υπηρεσίας.
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτο θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Όσες συνοδεύονται από το τεύχος µε ασαφείς η ελλείπεις τεχνικές
περιγραφές µπορεί να απορριφθούν , ανάλογα µε τις ελλείψεις η ασάφειες.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσεσίδα του
∆ήµου www.hersonisos.gr και στα γραφεία του φορέα και θα βρίσκεται στη
διάθεση των ενδιαφεροµενων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονοµικών υπηρεσιών

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
2. Φ.Β3

