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Άρθρο 1
Αντικείμενο της προμήθειας είναι δύο νέοι ηλεκτροκίνητοι οικολογικοί συνεργαζόμενοι
ανελκυστήρες που θα εγκατασταθούν στο δημοτικό κτίριο «Ανδρόγεω».
Άρθρο 2
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν ισχύ Δ.Κ.Κ. Ν.
3463/06 περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Η πίστωση θα επιβαρύνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τον κωδικό Κ.Α. 307135.022 με τίτλο “ Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων Δημοτικού
κτιρίου Ανδρόγεω ” του προϋπολογισμού 2010 του Δήμου Ηρακλείου με συνολικό ποσό
83.640,00€
Άρθρο 3
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2
αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και μετά από έγκριση που έχει δοθεί στο Δήμο Ηρακλείου για το
Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) με την Π1/3118/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, στην οποία μνημονεύεται ο παραπάνω τρόπος εκτέλεσης
της προμήθειας (ανοικτός διαγωνισμός) και το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού
(χαμηλότερη τιμή).
Άρθρο 4
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Διακήρυξη
β) Συγγραφή υποχρεώσεων
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
δ) Τεχνικές προδιαγραφές
ε) Τεχνική περιγραφή

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα συνοδεύεται από:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, θα
αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 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 διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από 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.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και άδεια εγκαταστάτη ανελκυστήρων εκδιδόμενη από
τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Νομαρχίας, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει
η διακήρυξη.
γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης της
προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
7. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την
αξιολόγηση των προσφορών.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση προσφορών
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 7
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση και η εγκατάσταση των ειδών θα γίνει στο δημοτικό κτίριο «Ανδρόγεω», οδός
Ανδρόγεω 2, Ηράκλειο Κρήτης.
Άρθρο 8
Παραλαβή
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή των υλικών και τη λειτουργία των μηχανημάτων δεν είναι αυτά,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε
ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη,
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει τον Δήμο.
Ηράκλειο 07/12/2010

Ο Συντάκτης

Σαράντος Γέμελας
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ.
ΠΕ5 με Β’ βαθμό

H Προϊσταμένη του Τμήματος
Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων

Ευαγγ. Παπαδάκη -Μπιμπή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
με Α’ βαθμό
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δ/ντης Τεχνικών Έργων

Βαγγέλης Φωσκολάκης
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α’ βαθμό

