
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         
∆ΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                                                   
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ∆ΑΠΑΝΩΝ                               
ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών                                             Ηράκλειο   …. / …./ 2012                              
Ταχ. ∆/νση: Ανδρόγεω 2                                                                                                                                         
Αρµόδιος : Τζανιδάκης  Βασίλης                                                            
Τηλ.:  2810 399-185                                                                                                          
E-mail : Tzanidakis-v@heraklion.gr            

 

Γ Ε Ν 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 της µελέτης  είναι  η  Προµήθεια  Οργάνων Παιδικών Χαρών . 
 
Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 
1. Της παρούσης ∆ιακήρυξης. 

2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε 
αντίθεση µε τον Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας). 

4. Του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

5. Του Νόµου 3463/ ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 
6. Της   δαπάνης που   ανέρχεται  στο  ποσό  των  73.800,00 €  µε  το  Φ.Π.Α. και  
βαρύνει  τον προϋπολογισµό  του  ∆ήµου  έτους  2012  και  τον   ΚΑ: 30-
7135.027 και µε τίτλο  προµήθεια  Οργάνων Παιδικών Χαρών  

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο  διαγωνισµό µε 
κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη  προσφορά  σύµφωνα µε τις ανωτέρω 
διατάξεις. 
 

Άρθρο 4ο 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) ∆ιακήρυξη β)Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 
δ) Ενδεικτικός προϋπολογισµός ε) Τεχνικές προδιαγραφές στ) τιµολόγιο προσφοράς  
  
Άρθρο 5ο 

Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προµηθευτή είναι  η 
συµφερότερη προσφορά και  λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. 
-Ο χρόνος παράδοσης των υλικών 
-Η ποιότητα των υλικών µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
-Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται. 
-Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας . 
-Η εξυπηρέτηση (service ) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του 
προµηθευτή, η  τεχνική υποδοµή για την συντήρηση και η εµπειρία του. 
-Τυχόν συνεργασία µε τον φορέα παλαιότερα. 
-Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται 
από τον ενδιαφερόµενο φορέα. 
-Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. 
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Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές 
που είναι αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές 
και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και βάση την παρακάτω διαδικασία: 
∆ηµιουργούνται οι δύο παρακάτω οµάδες που η κάθε µία περιλαµβάνει: 
Οµάδα 1η: Συνολική βαθµολογία 50 βαθµοί  
α. Η ποιότητα των υλικών µε βάση τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών της 
µελέτης. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 25 βαθµούς.  
β. Η εξυπηρέτηση (service ) µετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ µέρους του 
προµηθευτή, η  τεχνική υποδοµή για την συντήρηση και η εµπειρία του. Η 
βαθµολογία καθορίζεται σε 10 βαθµούς. 
γ. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η βαθµολογία 
καθορίζεται σε 10 βαθµούς. 
δ.  Η τυχόν απαιτούµενη οµοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιµοποιείται 
από τον φορέα. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 5 βαθµούς. 
Η οµάδα επιβαρύνεται και µε το συντελεστή βαρύτητας που για την πρώτη οµάδα 
ορίζεται το 70% των βαθµών. 
Οµάδα 2η: Συνολική βαθµολογία 50 βαθµοί  
α. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 20 βαθµούς. 
β. Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 15 
βαθµούς. 
γ. Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτούνται. Η 
βαθµολογία καθορίζεται σε 10 βαθµούς. 
δ.  Τυχόν συνεργασία µε τον φορέα παλαιότερα. Η βαθµολογία καθορίζεται σε 5 
βαθµούς. 
Η οµάδα επιβαρύνεται και µε το συντελεστή βαρύτητας που για τη δεύτερη οµάδα 
ορίζεται το 30% των βαθµών. 
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µεγαλύτερο λόγο 
αθροίσµατος των σταθµισµένων βαθµολογιών προς την ανοιγµένη τιµή. 
 

Άρθρο 6ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης.-Σύµβαση 
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε  η ανάθεση προµήθειας αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση όπως ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93.Με την αποστολή της 
ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προµηθευτής υποχρεούται 
να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης ,για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο 
ανωτέρω Άρθρο ορίζονται. 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση  καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που 
υπογράφεται και από τα δυο συµβαλλόµενα µέρη , όπως ορίζεται µε το Αρθρ.25 της 
Υπ.Αποφ.11389/93. 

 
Άρθρο 7ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καθορίζεται σε 10% επί του 
προϋπολογισµού της προµήθειας. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται 
από το Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο 
της προµήθειας µετά την παραλαβή από αρµόδια επιτροπή. 
 
Άρθρο 8ο 
Χρόνος εγγύησης  
Ο χρόνος εγγύησης  µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή 
µετρούµενος από της ηµεροµηνίας της υπογραφής της σύµβασης θα καθορισθεί µε 
την προσφορά των διαγωνιζοµένων και ο χρόνος δεν δύναται να είναι µικρότερος 
του ενός (1) έτους. 
 
 
 
 
 



Άρθρο 9ο 
Έκπτωση του αναδόχου 
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης 
της προµήθειας η ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 
του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος συµφωνά µε τις διατάξεις του Αρθρ.35 της 
Υπ.Αποφ. 11389/93. 
 
Άρθρο 10ο 
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ∆ήµο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία. 

 
Άρθρο 11ο 

Παραλαβή 
Η παραλαβή θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ  
  
Άρθρο 12ο 

Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή , τα είδη δεν  είναι σύµφωνα µε τις 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 13ο 

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 ∆ήµο. 

 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                 


