ΑΔΑ: Ψ6ΘΧΩΗΜ-55Β
ΑΔΑΜ: 15PROC003192707
Γούρνες 20-10-2015
Αριθμός πρωτ. 22255

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και καθρεπτών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,68 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου

Διακηρύσσει

ότι,

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η «προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και καθρεπτών του
Δήμου Χερσονήσου».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στα 19.999,68 € μαζί με το
ΦΠΑ 23%, και χρηματοδοτείται από έσοδα.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 30η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 (έναρξη)
μέχρι 10.30 (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις
Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στην υπηρεσία του
Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητουμένων. Θα τηρηθούν
οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της εγχώριας βιομηχανίας.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την
υπηρεσία δαπάνης και είναι 325,20 € (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014) και θα κατατίθεται
υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό
μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακηρύξεως (όροι
διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, www.hersonisos.gr μετά από την δημοσίευση της
προκήρυξης του διαγωνισμού. Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας :
Καλαθάκης Κων/νος:2813404635. Για τεχνικά θέματα Σπυρλιδάκης Δημοσθένης :
2897340027.
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Ο Aντιδήμαρχος
Οικονομικών υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης

1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
 Πατρίδα
(ημερήσια)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Τμήμα Προμηθειών
2. Φ.Β3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες
Σ 20-10-2015
Αριθμός πρωτ. 22255

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και καθρεπτών του Δήμου Χερσονήσου
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,68 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
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Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ και
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καθρεπτών προϋπολογισμού 19.999,68 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με
:
α) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
β) του ν.4281/2014 και
γ) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή και
χωρίς να είναι απαραίτητη η κατάθεση δείγματος.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού
O διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και από ώρα
10.00 έως 10.30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Α ρ θ ρ ο 2ο
Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής
των ζητούμενων. Στο διαγωνισμό, επίσης, 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 3ο
Προϋπολογισμός Προμήθειας
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο πόσο
των 19.999,68 ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν
κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με το οποίο
εξακριβώνεται ι το επάγγελμα του διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ' αυτό.
β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού της
μελέτης ήτοι ποσό 325,20ευρώ (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014)
γ) Υ.Δ. που θα αναφέρει ότι θα προμηθεύσει τα είδη προς προμήθεια είδη εντός έτους
από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου
όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτη (ισχύουν και οι διατάξεις του άρθρου
10 της παρούσας)
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δ) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5
Εάν δεν προσκομίσουν όλα τα ανώτερα δικαιολογητικά η πρόσφορα απορρίπτεται σαν
απαράδεκτη.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη δ/νση
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΟΔΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ, ΓΟΥΡΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΚ 70014
Οι προσφορές μπορεί να κατατεθούν στην επιτροπή διαγωνισμού από 10.00 έως 10.30 ώρα,
μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που
αποστέλλονται ταχυδρομικά η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας
του διαγωνισμού. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:
1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (Αρθρ.4)
2. Σφραγισμένο φάκελο με την τεχνική περιγραφή ,σχέδια, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες
(με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων επί ποινή αποκλεισμού, άρθρο 9 της παρούσης)
3. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.
β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμοδία επιτροπή από την 10.00 μέχρι
την 10.30 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 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 τ' ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς και της τεχνικής περιγραφής παραμένουν
σφραγισμένοι και γράφεται επ' αυτού ο ίδιος με κείνον του εξωτερικού φακέλου αύξοντας
αριθμός.
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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 ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.
Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται
και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους
με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Στη συνέχεια και μετά από απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίζονται κατά
σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προδιαγραφών εκείνων που έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό .
Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου η δεν είναι σύμφωνες
με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν
η σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης.
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.
Στην συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών όσων
πληρούν τα απαιτούμενα από τις τεχνικές προδιαγραφές.
Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
Α ρ θ ρ ο 6ο
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 7ο
Τιμές προμήθειας - Κρατήσεις
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο
Χερσονήσου Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών- ισχύς προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολόκληρου στην Ελληνική γλώσσα η στην Αγγλική από
τον οίκο με μετάφραση στην Ελληνική και θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 120 ημερών .
Α ρ θ ρ ο 9ο
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής
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Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής
περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη τα οποία θα
συνοδεύονται από τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την μελέτη.
Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Όσες συνοδεύονται από το τεύχος με ασαφείς η ελλείπεις τεχνικές περιγραφές
μπορεί να απορριφθούν, ανάλογα με τις ελλείψεις η ασάφειες.
Δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Προέλευση των προσφερόμενων υλικών
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν καθώς και το εργοστάσιο
κατασκευής τους.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής και των τευχών που τη συνοδεύουν θα είναι
αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr, αρμόδιος υπάλληλος για
θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας : Καλαθάκης Κων/νος:2813404635. Για τεχνικά θέματα
Σπυρλιδάκης Δημοσθένης : 2897340027.

Ο Aντιδήμαρχος
Οικονομικών υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
3. Τμήμα Προμηθειών
4. Φ. Β3
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