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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Διεθνή Δημόσιο τακτικό
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/80, το Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 60/2007 και αφορά στην επιλογή αναδόχου για την
υπηρεσία «Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου».
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο - χρόνος και τόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας
Η υπηρεσία «Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου» περιλαμβάνει τη διαμόρφωση
των παρτεριών επιφάνειας 19.500 m2, την εγκατάσταση πρασίνου (φύτευση φυτών και
εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου) και τη συντήρησή του για χρονικό διάστημα ενός έτους. Η
υπηρεσία, διάρκειας 15 μηνών, θα εκτελεστεί στους νέους χώρους πρασίνου, που έχουν
δημιουργηθεί με την ανάπλαση του Δυτικού Παραλιακού Μετώπου της πόλης, από την πύλη Αγ.
Ανδρέα έως τον ποταμό Γιόφυρο. Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και
στο τιμολόγιο της μελέτης.
Ο χώρος αυτός χωρίζεται σε τρεις περιοχές: 1. Καράβολας, 2. Τάλως, 3. Γιόφυρος
(όπως φαίνεται και στα σχέδια), έχει συνολική έκταση 61.500 m2 περίπου και καταλαμβάνει το
χώρο βόρεια της Παραλιακής Λεωφόρου, δηλαδή από την Παραλιακή Λεωφόρο έως τη
θάλασσα. Το 1/3 περίπου της επιφάνειας όλου του χώρου - 19.500 m2 - θα καταλαμβάνει το
πράσινο, που θα εγκατασταθεί σε χώρους που έχουν ήδη διαμορφωθεί με την κατασκευή του
τεχνικού έργου για την ανάπλαση του δυτικού παραλιακού μετώπου. Αναλυτικά οι εργασίες
περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και στο τιμολόγιο της μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διαγωνισμός – δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, οδός Αγίου Τίτου 1, Ηράκλειο
Κρήτης, από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ. 28/80.
- Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν μεμονωμένες εργοληπτικές εταιρείες ή
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων
α. που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων του τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υ.Υ.Μ.Δ. (πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και διαθέτουν εργοληπτικό πτυχίο Πρασίνου κατηγορίας
1ης
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

-

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που μετέχει στο διαγωνισμό μεμονωμένα, ή ως μέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα:
1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειμένου
περί αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από μία
παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους
προέλευσής της.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο
διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα
που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το
άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαϊου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθμ. 91./308/ΕΟΚ οδηγίας του
Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ)
απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ)
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
3. Τα υπό α΄-δ΄ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, μόνο αν σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματος της.
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία (εφόσον είναι
ημεδαπή ή αλλοδαπή αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
5. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων,
σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένη
στην Ελλάδα) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη.
6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις και να μην έχει
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων ανώτερο του νόμιμου ορίου (οι
προϋποθέσεις αυτές ισχύουν μόνο για τις ημεδαπές επιχειρήσεις).
7. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της
στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη δημοπρασία).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Ορισμοί
Εργοδότης – Κύριος της υπηρεσίας είναι ο Δήμος Ηρακλείου
Φορέας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Αισθητικής της πόλης του Δήμου
Ηρακλείου
Προϊστάμενη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου που έχει έδρα το
Ηράκλειο Κρήτης προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και
θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο
δημοπράτησης της υπηρεσίας) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.
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Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
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E-mail

:
:
:
:
:

Αγίου Τίτου 1
71202
2810-399399
2810 229207
info@heraklion.gr

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την εκτέλεση της υπηρεσίας, είναι η Δ/νση
Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και Αισθητικής της πόλης του Δήμου Ηρακλείου
«Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ
του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
«Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά
στην παρούσα δημοπρασία.
«Ανάδοχος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο της
υπηρεσίας.
«Τιμολόγιο μελέτης» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι
το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης
που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Προϋπολογισμός μελέτης - χρηματοδότηση
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της μελέτης για την υπηρεσία είναι 743.801,65 € πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου, που περιλαμβάνεται στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2010 με κωδικό αριθμό Κ.Α. 35-7326.002, με τίτλο
"Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου" .
ΑΡΘΡΟ 5ο
Στοιχεία διαγωνισμού-τεύχη δημοπράτησης
Στοιχεία για την προσφορά είναι :
1. Η παρούσα διακήρυξη
2. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
3. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4. Η Tεχνική έκθεση
5. Ο προϋπολογισμός μελέτης
6. Το Τιμολόγιο μελέτης
7. Το Τιμολόγιο προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Παραλαβή τευχών
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους
διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5, υπάρχουν
στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου WWW.heraklion.gr.
Η παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη
συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγηθεί μία μόνο
πλήρης σειρά τευχών. Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του
διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν από το Τμήμα Προμηθειών, τηλ. 2810399186, αρμόδιος υπάλληλος κ. Βασίλης Τζανιδάκης.
Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται τις
εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας και
Αισθητικής της πόλης, Τμήμα Πρασίνου, Κηποθέατρο Καζαντζάκη, Όαση, υπεύθυνη Δρ
Μαρία Βασαρμιδάκη, Γεωπόνος τηλ.: 2810-289320, 244057.
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Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το
διαγωνισμό μέχρι τις 14 / 06 / 2010.
Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης
ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Προσφορές
Οι προσφορές των διαγωνιζόμενων θα αφορούν στο σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης.
Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του
διαγωνισμού δεν λαμβάνονται υπόψη.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές
Oι προσφορές θα έχουν ισχύ για δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, με δικαίωμα παράτασης από τον αρμόδιο
Αντιδήμαρχο για τρεις (3) μήνες.
Οικονομικοί όροι των διαγωνιζόμενων δεν γίνονται δεκτοί.
Όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό οφείλουν να αποδεικνύουν την επαγγελματική τους
αξιοπιστία και φερεγγυότητα στην Υπηρεσία.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό έντυπο οικονομικής προσφοράς για το σύνολο των
εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο ειδικό
έντυπο οικονομικής προσφοράς αναλυτικά, τόσο για την κάθε εργασία χωριστά, αλλά
και για το σύνολο των εργασιών. Ο μειοδότης όμως θα αναδειχθεί σύμφωνα με τη
χαμηλότερη προσφορά για το σύνολο των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Συμμετοχή - Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και στην Ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Τα δικαιολογητικά των αλλοδαπών πρέπει να έχουν εκδοθεί στη χώρα εγκατάστασής τους.
Στο διαγωνισμό θα κατατεθούν τρεις φάκελοι, που θα πρέπει να περιέχουν τα παρακάτω:
1. Φάκελος Δικαιολογητικών :
Α. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των
όρων της διακήρυξης, της ειδικής και γενικής συγγραφής υποχρεώσεων και της τεχνικής
περιγραφής, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού 37.190,08 €, ποσού
ίσου με το 5% του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Γ. Αντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του
διαγωνιζόμενου σε αυτό (ισχύος μέχρι την ημερομηνία του διαγωνισμού τουλάχιστο).
Ε. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής
του δραστηριότητας
ΣΤ. Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων
Ζ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας των ιδίων και των εργαζομένων που διαθέτουν.
Η. Δημοτική Ενημερότητα.
Θ. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εγκατάσταση πρασίνου
Παραλιακού Μετώπου» με την οποία δηλώνει ότι είναι σύμφωνος με την Τεχνική Έκθεση.
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2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς
Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων εργασιών και
τυχόν τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας.
3. Φάκελος Οικονομικής προσφοράς
Οι Οικονομικές προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο και σε αυτό θα
περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα συγκεκριμένα είδη σε ευρώ και θα
αναγράφεται αναλυτικά η ποσότητα, η τιμή μονάδος, το ποσό δαπάνης και η συνολική δαπάνη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, κ.λ.π.
Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Εκτός των ανωτέρω, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απόρριψής τους
από το διαγωνισμό τα ακόλουθα:
α) Yπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) περί του ότι η επιχείρηση του
συμμετέχοντος δε λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.
β) Καταστατικό της εταιρείας
γ) Προκειμένου περί Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από
άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 του Ν. 1832/89)
προσερχόμενο αυτοπροσώπως που καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό του
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό
και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού,
σε πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού
Κατά τη διάρκεια του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας προσέρχονται οι διαγωνιζόμενοι
αυτοπροσώπως ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους και καταθέτουν ενώπιον της Επιτροπής
του διαγωνισμού φάκελο που θα περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 8 της
παρούσας.
Όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζόμενων θεωρούνται ως εξωτερικοί φάκελοι,
αριθμούνται κατά σειρά επίδοσης και μονογραφούνται από τον πρόεδρο και τα μέλη της
Επιτροπής.
Παρελθούσης της ώρας λήξης της δημοπρασίας κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των
προσφορών και αναγράφεται στο πρακτικό εκτός εάν η επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή
οπότε εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρου 18 παρ.7 Π.Δ. 28/80).
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει
ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο
πρακτικό το ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα περιληπτικά, αλλά κατά τρόπο που
εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους της διακήρυξης και μονογραφούνται από όλα τα
μέλη της Επιτροπής, πλην της εγγυητικής επιστολής.
Ο ευρισκόμενος στον ανοιχτό φάκελο εσωτερικός φάκελος που περιέχει την οικονομική
προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο α/α του εξωτερικού φακέλου.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην
αίθουσα εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
Στη μυστική αυτή συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των
διαγωνιζόμενων και αποφασίζει γι' αυτούς που θα αποκλεισθούν.
Στη συνέχεια ξαναγίνεται δημόσια η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ανακοινώνει τους αποκλειόμενους από τη δημοπρασία καθώς και τους λόγους αποκλεισμού
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και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με τη σφραγισμένη οικονομική
προσφορά τους.
Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί στο
διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε διαγωνιζόμενου και το
περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς τους.
Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου, που δεν είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται. Προσφορά εντελώς αόριστη ή υπό αίρεση
απορρίπτεται.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού, επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση σε επόμενη δημόσια
συνεδρίαση και διαβιβάζει το φάκελο των προσφορών μαζί με όλα τα δικαιολογητικά για
αξιολόγηση όπως οι σχετικές διατάξεις ορίζουν.
Η Επιτροπή καθορίζει την προθεσμία αξιολόγησης των προσφορών αναλόγως του αριθμού
αυτών και των προβλεπομένων δυσχερειών. Η προθεσμία αυτή δε δύναται να υπερβεί το
μήνα σε περίπτωση αξιολόγησης των προσφορών από ένα τεχνικό.
Το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών διαβιβάζεται στη επιτροπή διαγωνισμού η οποία σε
κατ' ιδίαν συνεδρίαση της καταχωρεί αυτό στο πρακτικό του διαγωνισμού και αποφαίνεται για
τον ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ανακοινώνεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, η ημερομηνία και
ώρα της οποίας ορίζεται την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά τη συνεδρίαση αυτή
επιστρέφεται εις τους αποτυχόντες η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Ενστάσεις κατά του διαγωνισμού
Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια για τη
δημοπρασία επιτροπή ως ακολούθως:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή συμμετοχής σε αυτό, μόνο από το
συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, εντός 24 ωρών από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από αιτιολογημένη
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αξιολόγηση προσφορών
Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Για την
αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
2. Η τήρηση των προδιαγραφών της Τεχνικής Έκθεσης.
3. Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας.
4. Ο διαγωνισμός μπορεί να επαναληφθεί λόγω ασύμφορου.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές απορρίπτεται.
7. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Τιμές, γλώσσα σύνταξης προσφορών και Χρονική ισχύς προσφορών
Όλες οι τιμές των προσφορών θα γράφονται σε Ευρώ. Προσφορά στην οποία θα
καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά άρθρο, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την
αξιολόγηση προσφορών οργάνου.
Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και σαφείς
σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια ερμηνεύεται σε βάρος του διαγωνιζόμενου.
Όλες οι προσφορές όσων έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείσθηκαν από το διαγωνισμό,
θεωρούνται ότι ισχύουν. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να
καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόμενο με βάση το πρακτικό της μειοδοτικής δημοπρασίας για
να υπογράψει σύμβαση με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής
υποχρεώσεων.
Ο διαγωνιζόμενος δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να
επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα έχει ισχύ (2) δύο μήνες μετά τη λήξη
της διάρκειας της Σύμβασης και η αξία της θα είναι ίση με το 5% του οικονομικού αντικειμένου
της οικείας Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του κατά περίπτωση αναλογούντος Φ.Π.Α.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα περιλαμβάνει την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση
του Αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται, και θα περιέχει κατ’ ελάχιστο τον όρο, ότι ο εγγυητής
παραιτείται από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε άλλη συναφή ένσταση,
καθώς επίσης και ότι αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να καταβάλει στον Δήμο το ποσό της
εγγύησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή του χωρίς καμία
ένσταση ή αντίρρηση και, ιδίως, χωρίς ο εγγυητής να δικαιούται να ερευνά την ύπαρξη ή το
νόμιμο της απαίτησης.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης και κάθε νόμιμη κράτηση. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει το Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Δημοσιεύσεις
Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες και
στην Eπίσημη Eφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία διαβίβασης και
τις προθεσμίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και τις
σχετικές οδηγίες των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και στον
ημερήσιο ημεδαπό τύπο. Αυθεντικό είναι μόνο το συνταχθέν στην ελληνική γλώσσα κείμενο.
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
α/α
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου
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