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Ο ∆ήμαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(Υπ.Αποφ. 11389/93 άρθρο 23 παράγραφος 4 το αποτέλεσμα του οποίου
εγκρίνεται με απόφαση του ∆ημάρχου), η προμήθεια ειδών ένδυσης, για την
∆ιεύθυνση Πολιτιστικών & Κοινωνικών Λειτουργιών και συγκεκριμένα για
την Φιλαρμονική του ∆ήμου Ηρακλείου, με κριτήριο την φθηνότερη
προσφορά.
Άρθρο 1ο
∆απάνη
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 2.160 €. χωρίς τον
Φ.Π.Α. 21% που είναι 453,60 € (διατιθέμενη πίστωση για το 2.010 20.000 €
με τον ΦΠΑ).
Άρθρο 2ο
Πληροφορίες
Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν, από την ∆/νση
Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2810 399-185 fax.2810 229-207.
Άρθρο 3ο
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Ημερομηνία παραλαβής προσφορών
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μπορεί να αποστέλλονται στην
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με
απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία (στην ∆/νση
∆ήμος Ηρακλείου Αγίου Τίτου 1 τ.κ 71302), μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του ∆ιαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφαση του Υπ.
Εσωτερικών 11389/93 ΦΕΚ -185 Β΄ ∆ιόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 550 Β΄ΕΚΠΟΤΑ
άρθρο 11 παρ.4.
Άρθρο 4ο
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών
Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή,
ορίζεται την 29η Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ.
Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν να παρίστανται οι
νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων (χωρίς να είναι προϋπόθεση).
Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ορίζεται την 10η
Αυγούστου 2010 ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00πμ από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 5ο
Γλώσσα
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την
συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 6ο
Προέλευση
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είδη αλλοδαπής ή
ημεδαπής προέλευσης ,ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο
18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 7ο
∆ικαιολογητικά συμμετοχής
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:
α. Οι Έλληνες πολίτες.
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, που είναι το 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 110 €.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης
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επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή , που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι
(6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
3. ∆ήλωση που θα αναφέρει:
α) Ότι αποδέχεται τους όρους της ∆ιακήρυξης .
β) Ότι θα καλύψει τον ∆ήμο Ηρακλείου με την προσφερόμενη εγγύηση,
ακόμη και απευθείας αν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον ∆ήμο.
γ) Ότι θα παρέχει στον ∆ήμο Ηρακλείου τεχνική κάλυψη σε περίπτωση
ανάγκης.
4. ∆ήλωση σύμφωνα με την οποία ο προμηθευτής υποχρεούται, πριν την
ανακοίνωση και την κατακύρωση του αποτελέσματος και χωρίς καμία δέσμευση
της υπηρεσίας μας, για την επιλογή των προσφερόμενων ειδών, ότι
αναλαμβάνει να επιδείξει ίδια είδη με τα προσφερόμενα, στην Επιτροπή
Αξιολόγησης του ∆ήμου Ηρακλείου, όπου κρίνει η Υπηρεσία μας ότι είναι
εφικτό. Σε αντίθετη περίπτωση (που δεν θα επιδειχθούν τα προς προμήθεια
είδη), θα επιφέρει την ποινή αποκλεισμού.
Η επίδειξη αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την
ημέρα που θα ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης .
5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή. Από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν
υπό διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
7. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε
περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω εδαφίων 6 και 7 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της
χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθεί, (από κάποιο προμηθευτή),κάποια
παράγραφο του παραπάνω άρθρου, θα επέρχεται η ποινή του αποκλεισμού από
την περαιτέρω διαδικασία.
Άρθρο 8ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών
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1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν
έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική
προκήρυξη.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί
τον διαγωνισμό.
3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε
τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση
ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη του
διαγωνισμού.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ,ή οι ταχυδρομικά
αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα ,από τις διατάξεις των
προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ΄ όψη.
6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, πριν
από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες, που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη
διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα.
7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια
(∆ήμος Ηρακλείου ).
γ. Ο αριθμός της ∆ιακήρυξης.
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Άρθρο 9ο
Προσφορές
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο
αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω
άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται
αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
1. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την φθηνότερη προσφορά ,στον κυρίως
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση
συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως
κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης,
τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη:
Διακήρυξη Ειδών Ένδυσης Υπόδησης
Δημ. Φιλαρμονικής

4

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη:
<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> .
2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
3 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ,αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και
κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει
αυτή .Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
5. Ο προσφέρων θεωρείται άτι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της ∆ιακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά
αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του, τους όρους της προσφοράς,
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της ∆ιακήρυξης ,προκειμένου να
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς ,δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο
όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της ,είτε ύστερα από
έγγραφο της υπηρεσίας.
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά που
θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 10ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών.
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 (τρεις)
μήνες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον
χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, από την
∆ιακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο
με το προβλεπόμενο από την ∆ιακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω
ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης, ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων
20 παρ 5 και 23 παρ. 2.
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Άρθρο 11ο
Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
Άρθρο 12ο
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1.Ένσταση κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας
διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται
εγγράφως ως εξής:
α .Κατά της ∆ιακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την
δημοσίευση της ∆ιακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.
β .Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής
σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό, ή
αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για
λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την
διενέργεια διαγωνισμού ,μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την
ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή, ή 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 ∆ημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της ∆ημαρχιακής Επιτροπής, καθώς και οι
αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού,
ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον
οικείο νομάρχη, κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται
δεκτές.
Άρθρο 13ο
Προσφερόμενη τιμή
1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών, δίνεται ανά μονάδα,
όπως καθορίζεται στην ∆ιακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ
τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για
παράδοση των ειδών, στο ∆ήμο Ηρακλείου που προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη.
2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε € Euro.
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3.Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16.
Άρθρο 14ο
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
1.Το αρμόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει
στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη .
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την
παρακάτω διαδικασία:
Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη φθηνότερη προσφορά, αποσφραγίζεται
μόνο ο κύριος φάκελος μονογράφονται δε και σφραγίζονται από παραπάνω
όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται κα
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία,
προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
∆ιακήρυξη ή την πρόσκληση. Καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς
,μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, όλα τα
δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος
της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται ,αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται, από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι
σύμφωνη ,με την τεχνική περιγραφή της ∆ιακήρυξης και τον έλεγχο των
δειγμάτων από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Μετά την παραπάνω διαδικασία σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με
τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών παραδίδεται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί
τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο
παραπάνω όργανο για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από την ∆ιακήρυξη και όταν κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη
μόνο τιμή. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση τιμών κατά τα ανωτέρω. Όσες
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που, ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 15ο
∆ασμοί

Διακήρυξη Ειδών Ένδυσης Υπόδησης
Δημ. Φιλαρμονικής
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Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο ∆ήμος Ηρακλείου,
απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που
εισάγονται από άλλες χώρες.
Άρθρο 16ο
∆ημοσίευση
Η περίληψη της ∆ιακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης
διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται μία φορά ,σε
οικονομικό ή ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 17ο
Η μη τήρηση του άρθρου 7 της παρούσης ∆ιακήρυξης, του άρθρου 7 της
Γεν. Συγγραφής Υποχρεώσεων και των άρθρων 6,7,10,14, 16 της Ειδικής
Συγρ. Υποχρεώσεων, επιφέρουν στον προμηθευτή την ποινή του αποκλεισμού
της περαιτέρω διαδικασίας του ∆ιαγωνισμού.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
α/α

Διακήρυξη Ειδών Ένδυσης Υπόδησης
Δημ. Φιλαρμονικής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών ένδυσης υπόδησης
∆ημοτικής Φιλαρμονικής

Ηράκλειο 9 / 6 / 2010

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝ.

1. Παντελόνι καλοκαιρινό
2. Πουκάμισο
»

Τεμ.
»

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ

6
48

80
35

480
1.680
------------Σύνολο
2.160,00 €
ΦΠΑ 21%
453,60 €
--------------------------------------Γενικό Σύνολο
2.613,60€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/τρια Πολιτιστικών & Κοινωνικών
Λειτουργιών
Εξοπλ.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Ο Προϊστάμενος ∆ιαχ. Η/Μ

Καναράκη Γιάννα ΠΕ1 με α΄β
ΠΕ1 με α΄β

Παντελής Κρουσταλάκης
Πτυχ.Μηχ/γος Μηχ/κός με

α΄β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ηράκλειο 9/6/2010

ΕΡΓΟ: Προμήθεια ειδών ένδυσης, υπόδησης της
Δημοτικής Φιλαρμονικής.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια στολών, για τους δικαιούχους που εργάζονται στη
Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου, έτους 2010, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 της Διακήρυξης.
1. ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ


Υποκάμισο καλοκαιρινό: Θα έχει δύο τσέπες, με κοντά μανίκια και δύο επωμίδες,
λευκού χρώματος. Θα αποτελείται από ύφασμα με την παρακάτω σύνθεση, 65%
πολυεστέρας και 35% μαλλί .

2. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ


Παντελόνι: Παντελόνι καλοκαιρινό με δύο εμπρός τσέπες και μία πίσω, χρώματος
μαύρο, στο πλάι και από κάθε μεριά θα υπάρχει θαλασσί χρώματος ρίγα. Το ύφασμα θα
έχει την παρακάτω σύνθεση 65% πολυεστέρας, 35% μαλλί.
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Παντελής Κρουσταλάκης
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κος με α΄βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ειδών
ένδυσης υπόδησης ∆ημ. Φιλαρμονικής

Ηράκλειο 9 / 6 / 2010
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας είναι:
Η αγορά υποκαμίσων και παντελονιών για την ∆ημ. Φιλαρμονική.
Άρθρο 2ο
Ισχύουσες διατάξεις.
Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της
προμήθειας είναι οι παρακάτω:
α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. με όλες τις σχετικές εγκυκλίους
27/93,31/93,39/93,53/93 του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν.
β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών ∆ημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων".
γ) Ο Ν.2307/95 "Περί προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Εσ. στις
διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
δ) Τον Ν. 3463/2006 "∆ημοτικός και κοινοτικός κώδικάς".
ε) Το Π.∆. 394/69 «Κανονισμός Προμηθειών ∆ημοσίου».
Άρθρο 3ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο ∆ιαγωνισμό και με
κριτήριο την Φθηνότερη Προσφορά, με τους όρους που καθορίζει η ∆ημαρχιακή Επιτροπή
του ∆ήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 4ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος.
Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και
μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο
24, υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ήμο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα
1

ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου
της ανακοινώσεως του αποτελέσματος και της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Άρθρο 5ο
Σύμβαση.
Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία
που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 6ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι
και
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. που είναι 216 €
προσκομίζεται κατά την διάρκεια υπογραφής του σχετικού Συμφωνητικού.
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2.
Άρθρο 7ο
Χρόνος εγγύησης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης
των υπό προμήθεια υλικών και υπολογίζεται έξι (6) μήνες μετά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού (εγγύησης),
ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της
Υπηρεσίας, για την οποία έγινε η προμήθεια, να αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερών το
είδος που έχει υποστεί φθορά και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση,
διαφορετικά με απόφαση του ∆ημάρχου εκπίπτει η εγγύηση καλής λειτουργίας.
Άρθρο 8ο
Χρόνος παράδοσης.
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε (10) δέκα ημέρες, μετά την υπογραφή του σχετικού
συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό.
Άρθρο 9ο
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου.
Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της προμήθειας, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27
και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 10ο
Πλημμελής κατασκευή.
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Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών δεν πληρούν τους όρους της
σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει με νέο το είδος που έχει τα παραπάνω, άλλως
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 11ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον ∆ήμο, ενώ τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
Άρθρο 12ο
Παραλαβή των ειδών.
Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που
συγκροτείται, με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του
ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη
σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και τα άρθρα 28,29
του ΕΚΠΟΤΑ.
Η πληρωμή της αξίας των ειδών, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το
άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ.
Άρθρο 13ο
Τόπος Παράδοσης.
Η παράδοση θα γίνει σε συνεργαζόμενο κατάστημα στην περιοχή της πόλεως του
Ηρακλείου, εφόσον ο προμηθευτής δεν διαθέτει δικό του.
Άρθρο 14ο
Κάθε προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου που θα είναι εγγεγραμμένος και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική
του ιδιότητα.
Επίσης θα καταθέσει δείγματα που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Μαζί με τα παραπάνω θα κατατεθεί και η Οικονομική Προσφορά σφραγισμένη. Η μη
τήρηση του παρόντος άρθρου από τους προμηθευτές θα επιφέρει την ποινή της αποβολής
από την περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆/ντρια Πολιτιστικών & Κοινωνικών
Ο Συντάκτης
Λειτουργιών

Καναράκη Γιάννα
ΠΕ1 με α΄β

Παντελής Κρουσταλάκης
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός με α΄β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ειδών ένδυσης
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόδησης ∆ημοτικής Φιλαρμονικής
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧ/ΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛ.
Ηράκλειο 9/6/2010

Ε Ι ∆ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο είναι η προμήθεια υποκαμίσων και παντελονιών για την
∆ημοτική Φιλαρμονική του ∆ήμου Ηρακλείου σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις :
α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. με όλες τις σχετικές εγκυκλίους
27/93,31/93,39/93,53/93 του Υπ. Εσ. που
ακολούθησαν.
β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών ∆ημοσίου Τομέα και συναφών
θεμάτων".
γ) Ο Ν.2307/95 "Περί
προσαρμογής της νομοθεσίας
αρμοδιότητας του Υπ. Εσ. στις διατάξεις για την νομαρχιακή
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
δ) Τον Ν. 3463/2006 "∆ημοτικός και κοινοτικός
κώδικάς".
ε) Το Π.∆. 394/69
«Κανονισμός Προμηθειών
∆ημοσίου».

Άρθρο 2ο
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με Πρόχειρο ∆ιαγωνισμό και με
κριτήριο την Φθηνότερη προσφορά σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει το
τμήμα Προμηθειών.
Άρθρο 3ο
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται της από τις διατάξεις του Ενιαίου
Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ Υπουργική Απόφαση 11389/93 ΦΕΚ 185/233-1993 Τ.Β.

Άρθρο 4ο
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος:
1.
2.
3.
4.
5.

∆ιακήρυξη.
Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός .
Τεχνικές Προδιαγραφές.

Άρθρο 5ο
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των δειγμάτων αλλά και της
χαμηλότερης τιμής, από την Τριμελή Επιτροπή του άρθρου 46 του
ΕΚΠΟΤΑ, η οποία εν συνεχεία θα εισηγηθεί στο ∆ημοτικό Συμβούλιο τον
μειοδότη. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει και κατακυρώνει τον
προμηθευτή .
Άρθρο 6ο
Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή προς τους εργαζόμενους, αφού
γίνει η παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή θα γίνει σε κατάστημα που θα
διατηρεί ο προμηθευτής στο Ηράκλειο, ή σε συνεργαζόμενο κατάστημα εντός
της πόλεως του Ηρακλείου και θα γίνει σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν
μεταξύ του προμηθευτή και του ∆ήμου. Η παράδοση θα γίνεται στον καθένα
ατομικά από τον προμηθευτή. Ο κάθε δικαιούχους θα υπογράφει για την
παραλαβή των ειδών και τα μεγέθη.
Άρθρο 7ο
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην δημοπρασία της προμήθειας,
πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική προσφορά, δείγμα από κάθε
είδος που θα προσφέρουν, το οποίο θα πρέπει να είναι σε συσκευασία όπως
ακριβώς της οριστικής παράδοσης και παραλαβής των ειδών. Τα δείγματα
αυτά θα ανταποκρίνονται πλήρως με τις προδιαγραφές της παρούσας.
Οι προμηθευτές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπόψη τους ότι οι
πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν είναι απαραίτητα σύμφωνες με τις
τεχνικές προδιαγραφές, η συμφωνία ή όχι των πρώτων υλών με τις τεχνικές
προδιαγραφές διαπιστώνεται καταρχήν με μακροσκοπικό έλεγχο και σε
περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις για απόκλιση, η υπηρεσία δύναται να τα
διαβιβάσει για έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους . Τα έξοδα της χημικής
ανάλυσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Τα δείγματα που δεν κατακυρώθηκαν ,παραλαμβάνονται υπ΄ ευθύνη του
προμηθευτή, εντός (30) τριάντα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία

κατακύρωσης του αποτελέσματος. Μετά την πάροδο του παραπάνω χρόνου ,η
Υπηρεσία θα παραδίδει τα δήγματα στο τμήμα ∆ιαχ/σης Υλικών και από εκεί
θα διατίθενται με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 8ο
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, τα δείγματα θα παραληφθούν από
τους προμηθευτές, (άρθρο 7 της παρούσης) και θα κρατηθούν στο ∆ήμο
Ηρακλείου μόνο τα δείγματα του μειοδότη, τα οποία θα του επιστραφούν αφού
γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.

Άρθρο 9ο
Τα προαναφερόμενα είδη που θα παραδώσει ο μειοδότης , πρέπει να είναι
της ιδίας ποιότητας με τα δείγματα σε μέγεθος επιλογής δικαιούχου.

Άρθρο 10ο
Εάν μετά την παράδοση των ειδών ,δεν ικανοποιηθούν όλοι οι δικαιούχοι
διότι τα είδη που παρέλαβαν ,δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
μελέτης και το χρώμα δεν είναι σύμφωνο με αυτό που περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές και το μέγεθος δεν είναι της επιλογής των
δικαιούχων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 11ο
Ο ∆ήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων που
αναφέρει ο ενδεικτικός προϋπολογισμός κατά 30%. Ο μειοδότης οφείλει να
δεχθεί την αυξομείωση των ποσοτήτων με τους ίδιους όρους και τις ίδιες
τιμές.
Άρθρο 12ο
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους
– τέλη – κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού . Ο ΦΠΑ
βαρύνει τον ∆ήμο.

Άρθρο 13ο

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, μόνο τα δείγματα που
θα επιλέξει η Επιτροπή Αξιολόγησης.

Άρθρο 14ο
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη, είναι υποχρεωμένος
να πάρει τα μεγέθη των δικαιούχων για να μπορεί να τα παραδώσει σε ειδική
συσκευασία, τα οποία ο δικαιούχος θα υπογράψει ότι τα παρέλαβε αφού τα
δοκιμάσει.
Άρθρο 15ο
Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίψει προσφορές, (χωρίς να ανοίξει
τις οικονομικές προσφορές), των οποίων τα δείγματα θεωρεί εκτός Τεχνικών
Προδιαγραφών και κατώτερης ποιότητας.

Άρθρο 16ο
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει κατάστημα ή βιοτεχνία στα
διοικητικά όρια του ∆ήμου Ηρακλείου, υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως (με
σχετική αποδοχή από το συνεργαζόμενο κατάστημα) με πιο κατάστημα στην
πόλη του Ηρακλείου συνεργάζεται, ούτως ώστε να μπορεί το προσωπικό που
θα παραλάβει τα προς προμήθεια είδη να κάνει τυχόν διορθώσεις. Η μη
τήρηση του άρθρου αυτού θα επιφέρει στον προμηθευτή, την ποινή του
αποκλεισμού από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού.
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