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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Γούρνες 18-3-2014 

 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                      Αριθµός πρωτ.  7101 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου 

Νοµού Ηρακλείου 

 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι     ότι, 

 

Εκτίθεται σε Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τον 

ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «Προµήθεια 

εξοπλισµού (οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισµού) για το 

έργο "∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό 

Πισκοπιανό ∆.Ε.Χερσονήσου». 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας 

ανέρχεται στα 43.995,00 ευρώ € µαζί µε το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί 

από πιστώσεις του Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής  ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013  

µέσω του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 31
η
 Μαρτίου 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και από 

ώρα 12.00(έναρξη) µέχρι 12.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα 

γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, στις Γούρνες (πρώην Αµερικανική 

βάση), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. 

H προµήθεια αφορά Όργανα και εξοπλισµό παιδικής χαράς, 

Εξοπλισµό υπαίθρου και Αστικό εξοπλισµό και οι προσφορές πρέπει 

να αφορούν το σύνολο των ειδών και όχι τµηµατικά . 

Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν 

φτάσει στην υπηρεσία του ∆ήµου µε ευθύνη του προσφέροντος από την 

προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: 

Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των 

ζητουµένων.  

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης ήτοι  2.200,00ευρώ € και 

θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής 

αναγνωρισµένης τράπεζας. 
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής 

διακηρύξεως (όροι διαγωνισµού) από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 

www.hersonisos.gr , µετά από την δηµοσίευση της προκήρυξης του 

διαγωνισµού και από τα γραφεία του φορέα. Πληροφορίες αρµόδιος 

υπάλληλος Κουρµουλάκης ∆ηµήτριος τηλ. 28973 - 40000.  
      

                                                                         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. ∆ΤΥ 

2. Τµήµα προµηθειών 

3. Φ.Β3 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια εξοπλισµού 
(οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού 
εξοπλισµού) για το έργο 
"∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού 
ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό 
∆.Ε.Χερσονήσου" 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΕΣΠΑ 

 

Γούρνες 18-3-2014 
Αρ. πρωτ. 7101/2014 
                              

 

∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   
ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΧΧΧΕΕΕΙΙΙΡΡΡΟΟΟΣΣΣ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΓΓΓΩΩΩΝΝΝΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΣΣΣ   

   
ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗ   ΑΑΑΝΝΝΑΑΑ∆∆∆ΟΟΟΧΧΧΟΟΟΥΥΥ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΑΑΑ   ΕΕΕΞΞΞΟΟΟΠΠΠΛΛΛΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   (((ΟΟΟΡΡΡΓΓΓΑΑΑΝΝΝΩΩΩΝΝΝ   ΠΠΠΑΑΑΙΙΙ∆∆∆ΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣ   

ΧΧΧΑΑΑΡΡΡΑΑΑΣΣΣ   &&&   ΛΛΛΟΟΟΙΙΙΠΠΠΟΟΟΥΥΥ   ΕΕΕΞΞΞΟΟΟΠΠΠΛΛΛΙΙΙΣΣΣΜΜΜΟΟΟΥΥΥ)))   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   ΧΧΧΕΕΕΡΡΡΣΣΣΟΟΟΝΝΝΗΗΗΣΣΣΟΟΟΥΥΥ   
   

ΟΟΟ   ∆∆∆ήήήµµµοοοςςς   ΧΧΧεεερρρσσσοοονννήήήσσσοοουυυ   νννοοοµµµοοούύύ   ΗΗΗρρρααακκκλλλεεείίίοοουυυ      

∆∆∆ιιιααακκκηηηρρρύύύσσσσσσεεειιι    

   

ΤΤΤηηηννν   εεεπππιιιλλλοοογγγήήή   αααννναααδδδόόόχχχοοουυυ   γγγιιιααα   τττηηηννν   πππρρροοοµµµήήήθθθεεειιιααα   εεεξξξοοοπππλλλιιισσσµµµοοούύύ   µµµεεε   τττηηηννν   δδδιιιαααδδδιιικκκααασσσίίίααα   τττοοουυυ   

πππρρρόόόχχχεεειιιρρροοουυυ   δδδιιιαααγγγωωωνννιιισσσµµµοοούύύ::: Προµήθεια εξοπλισµού (οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού 
εξοπλισµού) για το έργο "∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό 
προϋπολογισµού 43.995,00 ευρώ µε το ΦΠΑ που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε: 
 
α) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , καθώς και  
β) τους όρους του παρόντος τεύχους  και καλεί τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές να 
υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου της ως άνω προµήθειας και µε κριτήριο 
ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

1.Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού 

2.Προϋπολογισµός της προµήθειας  

3.Τρόπος υποβολής προσφορών 

4.Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισµού. 

5.∆ηµοσίευση. 

6.Αξιολόγηση Προσφορών. 

7.Είδος - Προδιαγραφές. 

8.Προσφορές  

9.Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών. 

10.Τιµές Προσφορών... 

11.Χρόνος και τρόπος Παράδοσης. 

12.Τρόπος Πληρωµής. 

13.Κατακύρωση  και  υπογραφή  της  σύµβασης-  Εγγυητική  επιστολή  καλής εκτέλεσης. 

14.Γενικοί Όροι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄- ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
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   Έχοντας υπόψη : 

1. Τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ». 
2. Την µε αριθµό 55/2014 Απόφαση έγκρισης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο σε ορθή επανάληψη 
4. Την µε αριθµό   79/2014 Απόφαση διακήρυξης από την Οικονοµική 
Επιτροπή 
5. Την µε αριθ Πρωτ. 5801/29-10-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης  
στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα <<Κρήτοι & νήσοι Αιγαίου>> µε Κωδικό  MIS 
385230 
6. Την υπ΄αριθµό πρωτ. 20070/7653/6-03-2013 έγκριση διάθεσης 
πίστωσης της Γενικής ∆/νσης Αναπτυξιακού προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Κρήτης  
7. Το γεγονός ότι χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ : 
 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή σε ευρώ προϋπολογισµού δαπάνης σαράντα  τρεις χιλιάδες ενιακόσιες ενενήντα πέντε 
ευρώ (43.995,00 ) µε το ΦΠΑ µε κλειστές προσφορές για την Προµήθεια εξοπλισµού 
(οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισµού) για το έργο "∆ιαµόρφωση χώρου 
δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό  ∆.Ε. Χερσονήσου". 

 
Α ρ θ ρ ο 1ο 

Αναθέτουσα αρχή – Αντικείµενου του ∆ιαγωνισµού 

1.1.Αναθέτουσα Αρχή του ∆ιαγωνισµού είναι ο ∆ήµος Χερσονήσου 

1.2. Αντικείµενο   του   διαγωνισµού   είναι   η   Ανάδειξη   µειοδότη   για   την 
πράξη  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» υπό τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα.  

1.3.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωµα να επιλέξει Μειοδότη, µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη  τιµή,  η  οποία  δεν  πρέπει  σε  καµία  περίπτωση  να  υπερβαίνει  τον 
προϋπολογισµό του κάθε πακέτου 
 

Α ρ θ ρ ο 2ο 
Προϋπολογισµός της Προµήθειας 

2.1 Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει εκτιµηθει στο 
ποσο των 43.995,00 ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ. Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής  ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007 – 2013  µέσω του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων 

2.2 Στον προϋπολογισµό της προµήθειας συµπεριλαµβάνεται τεχνική υποστήριξη ως προς την 
εγκατάσταση,  

2.3. Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισµού, δεν µπορούν να 
υπερβούν το  ποσό του προϋπολογισµού. 

 
Α ρ θ ρ ο 3ο 

Τρόπος υποβολής των προσφορών 

3.1 α) Από τους ίδιους τους ενδιαφεροµένους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους µέχρι την 
ώρα ενάρξεως του διαγωνισµού (καταληκτική προθεσµία)             

β) Αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα 

περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή   µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 

του διαγωνισµού.  
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3.2 Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε 
ταχυδροµήθηκαν  έγκαιρα,  αλλά  δεν  έφτασαν  έγκαιρα  στην  υπηρεσία,  δε  θα 
λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 
Κατάθεση  των προσφορών-Τόπος & χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 

4.1.Η  κατάθεση  των  προσφορών  θα  γίνει  στα  γραφεία  της  Αναθέτουσας  Αρχής, 
στην έδρα του ∆ήµου, στις Γούρνες. 

4.2. Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών είναι η κα Κουρλετάκη Μαρία Ελένη 
τηλ. 28973 – 40054  (Επιτροπή ΈΚΠΟΤΑ) και για την παροχή διευκρινίσεων ο κ 
Κουρµουλάκης στο  τηλ.  28973 - 40059.  

4.3. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 31η Μαρτίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
12.00 µέχρι 12.30, στα γραφεία της έδρας του ∆ήµου, στις Γούρνες (πρώην 
Αµερικανική Βάση Γουρνών), ενώπιον  της  αρµόδιας  Επιτροπής  ∆ιενέργειας  
∆ιαγωνισµού  και  Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ), που έχει συγκροτηθεί µε 
την αρ. 06/2014  απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

Α ρ θ ρ ο 5ο 
∆ηµοσίευση 

5.1.Το  πλήρες  τεύχος  της  Πρόσκλησης  είναι  δηµοσιευµένο  στον  δικτυακό  τόπο  του 
∆ήµου  (www.hersonissos.gr) και παράλληλα παρέχεται δωρεάν όλες τις εργάσιµες  ηµέρες,  
από 09:00  έως 15:00,   από  τις  διοικητικές  υπηρεσίες  του 
∆ήµου,   Υπεύθυνος   υπάλληλος Κουρµουλάκης ∆ηµήτριος,   τηλ.28973 - 40059. 

 
Α ρ θ ρ ο 6ο 

Αξιολόγηση προσφορών 

6.1.Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Ε∆∆ΑΠ µε κριτήριο την χαµηλότερη 
οικονοµική προσφορά. 

6.2. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαµηλότερη τιµή. 

6.3.Η υποβολή της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονοµικής 
Προσφοράς» του Παραρτήµατος Γ΄ της παρούσης. 

 
Α ρ θ ρ ο 7ο 

Είδος – Προδιαγραφές 

7.1.Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών αναφέρονται λεπτοµερώς στο 
Παράρτηµα Β΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

 
Α ρ θ ρ ο 8ο 
Προσφορές 

8.1.Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη 
ηµέρα  της  διενέργειας  του  διαγωνισµού.   Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος µικρότερο 
των 120 ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.2. Προσφορές τµηµατικά ανά οµάδα, αντιπροσφορές  ή  εναλλακτικές  προσφορές  δεν  
γίνονται  δεκτές.  Σε  περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.3. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα  
Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.  

8.4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα 
απευθύνει σχετικό αίτηµα προς τους προσφέροντες (5) πέντε ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος 
των προσφορών τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) µέρες και 
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σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, αποστείλουν εγγράφως την 
αποδοχή της παράτασης της ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η κατακύρωση 
του διαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη του  χρόνου  ισχύος  της  προσφοράς  ή  µετά  
τη  λήξη  τυχόν  παράτασής  της,  η κατακύρωση δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  

8.5. Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της 
µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος 
Μειοδότης υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

-έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 

-κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια  
 

Α ρ θ ρ ο 9ο 
Κατάρτιση & υποβολή Προσφορών 

9.1.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά σε 
δύο (2) αντίγραφα. 

9.2.Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

-Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

-Ο  πλήρης  τίτλος  της  αρµόδιας  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  την  ΄΄ Προµήθεια   
εξοπλισµού (οργάνων παιδικής χαράς και λοιπού εξοπλισµού) για το έργο 
"∆ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό  ∆.Ε. 
Χερσονήσου ΄΄  

-Ο αριθµός της Πρόσκλησης Συµµετοχής. 

-Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα. 

9.3.  Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. 

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και  

ειδικότερα τα εξής:  

9.4. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ζητούµενα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι  

i)  πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου,  

ii) Υπεύθυνη ∆ήλωση υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου µε 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, µε την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόµιµο 
εκπρόσωπό του ότι:  

-∆εσµεύεται να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούµενα στο παράρτηµα Α΄ της 
παρούσας είδη και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και των 
παραρτηµάτων της.  

-Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού δεσµεύεται  να προσκοµίσει εντός 10 
ηµερών:  

A) φορολογική ενηµερότητα του υποψηφίου,  

B) ασφαλιστική ενηµερότητα του υποψηφίου και  

Γ) Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα 

2 του Παραρτήµατος ∆΄  της παρούσης  
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iii) Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος ∆΄ 

της παρούσης  ήτοι 2.200,00 ευρώ για το σύνολο των οµάδων.  

9.5. Τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς,  ήτοι  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  των  υπό 
προµήθεια ειδών που προβλέπονται στο Παράρτηµα Β΄ της παρούσας, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.6. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύµφωνα µε το έντυπο που 
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

9.7.Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 

9.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει   στην   προσφορά   οποιαδήποτε   διόρθωση,   αυτή   πρέπει   να   είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών  πρέπει  κατά  τον  έλεγχο  να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 
κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.  

9.9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης  ή της 
προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε ενώπιόν του 
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του  οργάνου.  
Σηµειώνεται  ότι  από  διευκρινήσεις  που  δίδονται  σύµφωνα  µε  τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.  
9.10. Οταν η οριζοµενη από την διακήρυξη  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. 
 Οι φάκελοι της οικονοµικης προσφορας και της τεχνικής περιγραφής παραµένουν 
σφραγισµένοι  και γραφεται επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φάκελου 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 φάκελο της οικονοµικης προσφορας. 
 Στη συνεχεια και µετά από απόφαση της επιτροπής διαγωνισµού αποσφραγιζονται 
κατα σειρα οι φακελοι των τεχνικών προδιαγραφών  εκεινων που εγιναν δεκτες στο 
διαγωνισµο . 
 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. 
Στην συνέχεια ορίζεται η ηµεροµηνία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών όσων 
πληρούν τα απαιτούµενα από τις τεχνικές προδιαγραφές στην οποία µπορεί να είναι 
παρόντες. Οι  οικονοµικές  προσφορές  των υποψηφίων,  των  οποίων  οι  τεχνικές  
προσφορές  δεν  έγιναν  αποδεκτές  δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σε αυτούς.  
 Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του αποτελεσµατος του 
διαγωνισµου. 
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9.11. Μετά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών η Ε∆∆ΑΠ συντάσσει πρακτικό, µε 
το οποίο εισηγείται, ειδικά και αιτιολογηµένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την 
κατακύρωση του διαγωνισµού.  

9.12 Το πρακτικό της επιτροπής αποστέλλεται σε όλους τους υποψήφιους των 

οποίων  έγιναν  δεκτές οι προσφορές. 

 
Α ρ θ ρ ο 10ο 

Τιµές των προσφορών 

10.1    Οι προσφορές θα αναφέρουν ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό 
προµήθεια είδη. Σε   περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται 
από την Ε∆∆ΑΠ.  

10.2   Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες  στοιχεία 

απαραίτητα  για  την  τεκµηρίωση  των  προσφεροµένων  τιµών,  οι  δε   προµηθευτές 

υποχρεούνται να τα παρέχουν.  

10.3   Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής των υπό προµήθεια ειδών, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 
Α ρ θ ρ ο 11ο 

Χρόνος και τρόπος παράδοσης 

11.1   Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει άπαξ, εντός 60 ηµερολογιακών ηµερών από  την 
υπογραφή της σύµβασης.  

11.2  Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης καθώς και της χορηγηθείσας 

παράτασής του, από υπαιτιότητα του προµηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει 

στον προµηθευτή τις προβλεπόµενες από τον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών ΟΤΑ  (ΕΚΠΟΤΑ) 

κυρώσεις.  

11.3  Όταν ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά 

αυτός,  το  βάρος  της  απόδειξής  της.  Στερείται  όµως  του  δικαιώµατος  να  την 

επικαλεστεί αν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα  

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία µέσα σε δέκα (10) ηµέρες αφότου συµβούν  τα 

περιστατικά που  τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναµία του να 

εκτελέσει  στο σύνολό της ή  µερικώς την προµήθεια που ανέλαβε.  

11.4  Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει οριστεί µε την αρ 

55/2014 σε ορθή επανάληψη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εντός του 

προβλεπόµενου στην παρούσα Πρόσκληση και στη συναφθείσα σύµβαση χρόνου. Η οριστική 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει  το  πολύ  εντός 15  ηµερών  από  την  άφιξη  των  

ειδών  στα γραφεία του ∆ήµου και στη συνέχεια στον τόπο που θα τοποθετηθούν  

 

Α ρ θ ρ ο 12ο 
Τρόπος πληρωµής 

12.1. Εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του εξοπλισµού.  

12.2 Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωµή είναι τα εξής:  

i. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

ii. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

iii. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, 
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vi. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ αξίας 4% επί του καθαρού ποσού 
(δηλαδή χωρίς Φ.Π.Α.). 

12.3  Η ευθύνη της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών πληρωµής στον φορέα 

θα γίνει από τον προµηθευτή σε συνεργασία µε τον φορέα.  

12.4 Τµηµατικές πληρωµές µπορούν να γίνουν  

12.5 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ   

νοµικών προσώπων ή άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο.  

         Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων  

(τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,  

ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις  

ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις  

βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 
Α ρ θ ρ ο 13ο 

Κατακύρωση και υπογραφή της σύµβασης 

13.1    Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από το αποφασίζον 
όργανο   ης Αναθέτουσας Αρχής, η οποία διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει µερικώς ή 
ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσµα ή να µαταιώσει   το ∆ιαγωνισµό ή την εν γένει 
προµήθεια ή να επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό σταθµίζοντας τα συµφέροντα και τις ανάγκες της. 
Κανένας από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν έχει δικαίωµα αποζηµίωσης σε καµία 
περίπτωση.  

13.2 Ο διαγωνιζόµενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, είναι υποχρεωµένος µέσα   
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµέρα που θα λάβει τη σχετική πρόσκληση, να προσκοµίσει στα 
γραφεία της Αναθέτουσας:  

i.  Πιστοποιητικό του οικείου 

Επιµελητηρίου,  

ii. Φορολογική Ενηµερότητα,  

iii.  Ασφαλιστική Ενηµερότητα.  

13.3 Ο προσωρινός Μειοδότης, ο οποίος προσκόµισε τα ανωτέρω υπό i)-iii) δικαιολογητικά και               
αναδείχθηκε  Μειοδότης,  είναι  υποχρεωµένος,  το  αργότερο  κατά  την  υπογραφή  της             
σύµβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα  2 
του Παραρτήµατος ∆΄    της παρούσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής   
εκτέλεσης,  πρέπει  να  καλύπτει  ποσοστό 10%  της  συνολικής  αµοιβής  του,  µη             
συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων φόρων, όπως αυτή θα προσδιορίζεται  από τη 
σχετική σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή. 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, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

13.4 Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση µη επιθυµίας ή 
αδυναµίας του επιλεγέντος  Μειοδότη να  συνάψει  σύµβαση  τότε καλείται ο πρώτος 
επιλαχών.  

13.5 Η σύµβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύµβασης µπορεί να 
γίνει µόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείµενο της 
πράξης. 
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13.6 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη µε την Αναθέτουσα Αρχή 
θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

 

Α ρ θ ρ ο 14ο 
Γενικοί όροι 

14.1  Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή 
από τη σύµβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια. 

 

 

Μ.Ε.∆.  

       Ο Αντιδήµαρχος  

        Οικονοµικών Υπηρεσιών 

 

 

        ∆ιαµαντάκης Εµµανουήλ 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή : 
1. Τµήµα Προµηθειών 
2. ∆.Τ.Υ. 
3. Φ. Β3 

 

 

 

 


