Ηράκλειο, …/……/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΟΠΤΑ (Π. Απόφ.11389/93) η
προµήθεια πλαστικών σάκων διαφόρων διαστάσεων µε κριτήριο την µικρότερη τιµή .
Αρθρο 1°
Τα στοιχεία της σύµβασης που συνοδεύουν αυτή είναι:
1) Η παρούσα διακήρυξη
2) Η συγγραφή υποχρεώσεων
3) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
4) Οι τεχνικές προδιαγραφές
5) Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός.
Αρθρο 2°
Είδος - ποσότητα - δαπάνη
Το είδος που ζητείται είναι πλαστικοί σάκοι διαφόρων διαστάσεων Η προϋπολογισθείσα δαπάνη
είναι 24.169,50 € , µε τον Φ.Π.Α από πιστώσεις του ∆ήµου Ηρακλείου που είναι εγγεγραµµένες
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε Κ.Α.20-6699.002
Αρθρο 3°
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών
Ο.Τ.Α Υπουργική απόφαση 11389/ Φ.Ε.Κ.185/23. 3. 93 Τ.Β .
Αρθρο 4°
∆ιάθεση διακήρυξης

Πληροφορίες για την µελέτη αυτή µπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι µέχρι
και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού από το γραφείο
προµηθειών του ∆ήµου ( ΑΝ∆ΡΟΓΕΩ 2 4ος τηλ. 2810-399-185 ) τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες , η να αναζητήσουν τα έγγραφα της προµήθειας οι ενδιαφερόµενοι στο διαδίκτυο
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.heraklion.gr .
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 5
του άρθρου 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
Αρθρο 5°
∆ικαιολογητικά συµµετοχής.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα
πιστοποιείται σ' αυτό η εγγραφή του και το επάγγελµα του.
2. Εγγυητική Επιστολή ίση µε το 5% του προϋπολογισµού της µελέτης ποσού 1.210,00 € .
3. Αλλοδαποί Συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 του
11389/93 ΦΕΚ. Παρ.2δ.
4. 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 αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης συγγραφής υποχρεώσεων της
προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς.

Αρθρο 6°
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές
τους µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο ∆ήµο στις 20/07/2012 ηµέρα Παρασκευη και ώρα
10:00 p.m. στη διεύθυνση, ∆ήµος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1 , ενώπιον της επιτροπής
∆ιενέργειας και αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού ( αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου ) ή να
στείλουν τις προσφορές τους , στη διεύθυνση ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ
71202, µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
«προµήθεια πλαστικών σάκων διαφόρων διαστάσεων», µέχρι µία ηµέρα πριν από την
ορισµένη ηµεροµηνία της διεξαγωγής της δηµοπρασίας.
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισµού δεν
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τΐδ προσφορές
προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες.

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία,
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα
δηλαδή την 27/07/2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. στον ίδιο χώρο.
Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συµµετοχής η εγγυητική Επιστολή
και η Τεχνική, τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα φέρει την
ένδειξη
του
κυρίως φακέλου και θα είναι µέσα σε αυτόν.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε
κεφαλαία γράµµατα. Β) ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια . Γ) η
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ∆) τα στοιχεία του αποστολέα.
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.
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 διευκρίνιση , τροποποίηση
ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.
∆ιευκρινίσει δίδονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού ή
εγγράφως από την υπηρεσία.
Άρθρο 7ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την εποµένη
διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου
από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παρατείνεται , εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για
χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη . µετά την λήξη και του
παραπάνω ανωτάτου 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.
Άρθρο 8° Νόµισµα
Όλες οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε ευρώ.
Άρθρο 9°
Γλώσσα σύνταξης
Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους µπορεί να συνοδεύεται
και από Αγγλικό κείµενο.
Άρθρο 10ο Προέλευση

υλικών.

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους τη χώρα προέλευσης , καθώς
επίσης να αναφέρετε και εάν το προϊόν είναι από ανακυκλώσιµο υλικό .
Άρθρο
11°
Ενστάσεις
1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: Α) Κατά της
διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια υπηρεσία για την διενέργεια του διαγωνισµού, µέσα
στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την 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 την Οικονοµική Επιτροπή και
εκδίδεται σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διενέργεια του
διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της απόφασης µε δική τους φροντίδα.
Β) Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σε
αυτόν µόνο από τον προµηθευτή που συµµετέχει σε αυτόν ή αποκλείστηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο του, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη
διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος
αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση 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 γνωµοδότηση του στη Οικονοµική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
2) Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονοµικών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις κατακύρωσης του
διαγωνισµού ελέγχονται από την περιφέρεια κατά τις διατάξεις του Κ.Κ όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
3) Ενστάσεις για οιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 12°
Tοποs -χρόνος αποσφράγισης των προσφορών
Ηµεροµηνία διαγωνισµού και αποσφράγισης των προσφορών από αρµόδια επιτροπή ορίζεται η
20/072012 και ώρα 10.00. π.µ. .
Τόπος αποσφράγισης ορίζεται ο ∆ήµος Ηρακλείου οδός Αγίου Τίτου 1 στο Ηράκλειο Κρήτης (

αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου ) .
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από την επιτροπή , προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα
που θα ορίσει η επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της
Άρθρο 13°
Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιµών.

Η αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών, δηλαδή η 10:00 π.µ., η Επιτροπή κηρύσσει µεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου
παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στην συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση
αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά τη λήξη παράδοσης των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσµές.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία :
1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της
προσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται, από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς κατά φύλλο.
1.2 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από την επιτροπή , προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα
που θα ορίσει η επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών
που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το
οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια.
ΑΡΘΡΟ 14ο

Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προφορών η επιτροπή αξιολόγησης του ∆ήµου θα εξετάσει αν οι
τεχνικές προδιαγραφές των ενδιαφεροµένων είναι σύµφωνες
κατ’ ελάχιστο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
µελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
Προσφορά που είναι αόριστη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση γίνεται σε αυτόν που η προσφορά του είναι στον εντός των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών της µελέτης και προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή – προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
Η ορισθείσα σύµφωνα µε το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να αποφασίσει για τα
παρακάτω θέµατα.
Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα.
Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
Συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών , χωρίς
τροποποίηση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης.
Άρθρο 16°
Λήψη πληροφοριών - δηµοσίευση .
Α) Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής , κατατίθεται στα γραφεία του τµήµατος Προµηθειών του
∆ήµου Ηρακλείου και ευρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερόµενων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.heraklion.gr
Β) Περίληψη διακήρυξης αυτής , θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ στον
ηµερήσιο τύπο .
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