
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έχοντας υπόψιν: 

8) Την 311/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής , με την οποία καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού και διετέθει η 
απαιτούμενη για την προμήθεια πίστωση.

1.Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  
2.Τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
3.Το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
4.Τον Νόμο 3463/ ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
5.Τις διατάξεις του ΠΔ  60/2007 (ΦΕΚ 64 Α 16-3-07) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
18/ΕΚ/2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» ‘όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 51/ΕΚ/2005 της Επιτροπής και την Οδηγία 75/ΕΚ/2005 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005   
6.Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 138/96) και του Π.Δ 
82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) που αναφέρονται στην ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 
7.Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/1-12-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψη δημοσίων συμβάσεων », όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
279/Α/10-11-2005), «τροποποίηση του Ν. 3310/2005. «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψη δημοσίων συμβάσεων ».
Ο Ν. 302/02 (ΦΕΚ 45/Α/2002) «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή 
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» που κυρώθηκε με την περίπτωση α του άρθρου 16 του Ν. 
1839/1989.

Άρθρο 1ο Είδος  -  ποσότητα -  δαπάνη
Η δαπάνη αφορά την Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου Δήμου Ηρακλείου. Αναλυτικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Όσο αφορά τις ποσότητες και ενδεικτικές τιμές στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε                                                                                                        
για την Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της 
υπηρεσίας.
Τα στοιχεία της σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι :
1)  H παρούσα διακήρυξη
2)  Η Συγγραφή υποχρεώσεων
3)  Η τεχνικές προδιαγραφές
4)  Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 2ο Διάθεση διακήρυξης
Μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν τη διακήρυξη από το γραφείο Ηλεκτροφωτισμού - 4ος όροφος - Ανδρόγεω η το γραφείο 
προμηθειών του Δήμου ,να επικοινωνούν για διευκρινήσεις της διακήρυξης στο τηλέφωνο 2810399222 τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.heraklion.gr»

Άρθρο 3ο Δικαιολογητικά συμμετοχής

     Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί τα υλικά από διαφορετικούς προμηθευτές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

e-mail: kontos_harry@heraklion.gr



ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνικών Έργων

ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ2810399222
ΤΜΗΜΑ: Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού & Δικτύων

ΘΕΜΑ: Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου Δήμου Ηρακλείου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

Η πίστωση θα βαρύνει τον παρακάτω κωδικό προϋπολογισμού με τό αντίστοιχο ποσό δαπάνης.

ανοιχτό διαγωνισμό και κριτήριο τη μικρότερη τιμή

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΥΠΗΡΕΣΙΑ
00-6691.003 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού και διάκοσμου 100,000.00 67,830.00Γενικές Υπηρεσίες

67,830.00Σύνολο Δαπάνης:

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 από 3



Άρθρο 6ο Νόμισμα - Γλώσσα σύνταξης προσφοράς

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία  ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 4ο Χρόνος - Τόπος - Τρόπος υποβολής Προσφορών
1) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο γραφείο  πρωτοκόλλου του Δήμου οδός Αγίου Τίτου 1 
ισόγειο μέχρι τις 18/1/2010 και ώρα 14:00.
2) Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται από την υπηρεσία με απόδειξη, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα 
αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες
4) Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
5) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
    α)  Η λέξη προσφορά με κεφαλαία γράμματα.
    β)  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
    γ)  Ο αριθμός της διακήρυξης.
    δ)  Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
    ε)  Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο 5ο Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές εξήντα (60) ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού.

Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε  EURO. Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η προσφορά θα συνταχθεί στην  ελληνική γλώσσα . Στους τεχνικούς όρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλική.

Άρθρο 7ο Αξιολόγηση

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των συσκευών η υλικών 
που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  

Άρθρο 8ο Προέλευση υλικών

Άρθρο 9ο Τόπος παράδοσης - Παραλαβή
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία το αργότερο μέχρι τις 11/02/2010.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:
1.Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή του και το 
επάγγελμά του.
2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής η διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβιβασμό, η άλλη ανάλογη κατάσταση.
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής η διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 
η υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας - τόσο για τους εργαζόμενους από το (ΙΚΑ) αν έχουν όσο και - για τα μέλη της 
εταιρίας από το αρμόδιο ταμείο, που να φαίνεται ότι είναι ενήμεροι στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Σε περίπτωση που διαμένουν στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (3) και 
(4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το ανάλογο 
πιστοποιητικό.
7.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
    -Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
    -Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
    -Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Διακήρυξης της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
8.Τεχνική περιγραφή, πιστοποιήσεις, προσπέκτους  και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των 
προσφορών.
9. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 5% της προσφοράς. Ήτοι 3,391.50€. Τρείς Χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Ένα Ευρώ και 
Πενήντα  Λεπτά . Αναλυτικά άρθρο 13 της παρούσης.

6) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής .
Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς π.χ. (χρόνος παράδοσης, ποιότητα υλικών, κόστος λειτουργίας, κόστος συντήρησης, εγγύηση καλής 
λειτουργίας,  service μετά την πώληση, τεχνική βοήθεια του προμηθευτή, τεχνική εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας, σχέση κόστους αποδοτικότητας κ.λ.π.) 
τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ''ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ''.
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη ''ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ''.
7) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και θα είναι μέσα σ' αυτόν.
8) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν λόγω όγκου τα τεχνικά στοιχεία να τοποθετηθούν στον κυρίως  φάκελο τότε συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον 
κυρίως φάκελο με την ένδειξη ''ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ'' και με τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.
9) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες η διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη.
10) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης  εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία 
τυχόν δεν αποδέχεται και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε διευκρίνηση, τροποποίηση η απόκρουση 
όρου της διακήρυξης.  
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού η εγγράφως από την υπηρεσία.
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Άρθρο 10ο

Άρθρο 11ο

Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των ειδών αποδειχθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την 
προσφορά του προμηθευτή, τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα μέρη εκείνα που δεν 
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33  35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού η της νομιμότητας διενέργειάς του , η της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

Άρθρο 12ο Τόπος - χρόνος αποσφράγισης των προσφορών
Ημερομηνία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης ορίζετε η 19/1/2010 και ώρα 10:00. Τόπος 
αποσφράγισης ορίζεται το γραφείο Ηλεκτροφωτισμού - 4ος όροφος - Ανδρόγεω του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Μπορεί ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να παρίσταται στην αποσφράγιση των τεχνικών.

Άρθρο 13ο Εγγύηση Συμμετοχής

    β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού η της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ' αυτόν η 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού , μέχρι και την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται 
κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του 
στη δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

3) Ενστάσεις για οιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές.

Ακολουθεί αξιολόγιση από την αντίστοιχη επιτροπή του Δήμου. Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους το αποτέλεσμα . 
Ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που θα γίνει την 21/1/2010και ώρα  10:00 στην ίδια διεύθυνση.

    α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού , στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφυγών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη 
δημαρχιακή επιτροπή και εκδίδεται  σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι 
λαμβάνουν γνώση της απόφασης με δική τους φροντίδα. 

 2) Οι ανωτέρω αποφάσεις των δημαρχιακών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις κατακύρωσης του διαγωνισμού ελέγχονται από τον οικείο νομάρχη κατά τις 
διατάξεις του Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Οι προμηθευτές πρέπει να καταβάλουν εγγύηση 3,391.50€. Τρείς Χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Ένα Ευρώ και Πενήντα  Λεπτά από αναγνωρισμένη τράπεζα η 
ταμείο και να αναφέρει τα ακόλουθα:
1) Ημερομηνία έκδοσης
2) Τον εκδότη.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται από την καταβολή  δασμών κατά τον εκτελωνισμό 
των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους , τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα 
της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 14ο Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

4) Τον αριθμό της εγγύησης.
5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.
6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή.
7) Τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού.
8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμιά από μέρος του 
εκδότη αντίρρηση η ένσταση και χωρίς να διερευνηθεί το βάσιμο η μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης , το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει  δε να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς.
12) Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στη παράταση της ισχύος της εγγύησης μετά από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Το αίτημα δε αυτό πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
13) Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή που κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται , μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης .Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Προσφορές χωρίς εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τεχνικών Έργων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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