
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        ΕΡΓΟ: Επιλογή Κτηνιάτρου για 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                    το κυνοκοµείο του ∆ήµου 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     
 
Ηράκλειο 19/7/2012 
 
                                               ∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
  
 Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο δηµόσιο 
µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και συµπλήρωση τιµολογίου µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και 
αφορά την επιλογή Κτηνιάτρου για το κυνοκοµείο του ∆ήµου. 
Α Ρ Θ Ρ Ο  1ο 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 
  Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Ηρακλείου οδός Αγίου Τίτου 1 
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής την  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  2ο 
∆εκτοί στο διαγωνισµό 
   Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όσοι νόµιµα ασκούν την ανωτέρω δραστηριότητα ,  είναι 
εγγεγραµµένοι στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και έχουν άδεια εξάσκησης από το 
ΓΕΩΤΕ . 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  3ο 
Προϋπολογισµός προµήθειας 
  Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη  είναι  73.800 € µε τον Φ.Π.Α. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  4° 
Στοιχεία διαγωνισµού 
Στοιχεία για την προσφορά είναι: 
1.   Η παρούσα διακήρυξη. 
2.   Η συγγραφή υποχρεώσεων. 
3.   Η τεχνική περιγραφή . 
4.   Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
5.   Το τιµολόγιο προσφοράς. 
Α Ρ Θ Ρ Ο  5ο 
Προσφορές. 
Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων, θα αφορούν το σύνολο του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 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. . 
Οικονοµικοί όροι των διαγωνιζόµενων δεν γίνονται δεκτοί. 
Όσοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό οφείλουν να αποδεικνύουν την επαγγελµατική τους 
αξιοπιστία και φερεγγυότητα στην Υπηρεσία. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  6ο 
∆ικαιολογητικά 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 . 
Στο διαγωνισµό θα κατατεθούν δύο φάκελοι, που θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι: 
Φάκελος ∆ικαιολογητικών : 
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Α. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της 
διακήρυξης , της συγγραφής υποχρεώσεων και της τεχνικής περιγραφής, τα οποία 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
Β. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας  ποσού ίσου του 2% του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
Γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου που να βεβαιώνει την εγγραφή και το ειδικό 
επάγγελµα του διαγωνιζόµενου και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν τη 
διενέργεια του διαγωνισµού . 
∆. Πιστοποιητικό περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων  
Ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας .  
ΣΤ. ∆ηµοτική Ενηµερότητα. 
 
 
Φάκελος Οικονοµικής προσφοράς: 
   Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο και σε 
αυτόν θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου για τα συγκεκριµένα   είδη σε ευρώ 
και θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για το σύνολο της 
προσφοράς, η οποία έκπτωση θα ισχύει και για τα επί µέρους µέρη . 
   Οι προσφορές   δεν πρέπει να έχουν σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις κλπ. Εάν υπάρχει 
στην προσφορά διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από 
τον προσφέροντα. Οικονοµικές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  7° 
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 ενδιαφερόµενου 
σε αυτόν , µόνο από ενδιαφερόµενο που έχει συµµετοχή στο διαγωνισµό , εντός 24 ωρών   
από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 
  Οι ενστάσεις στη συνέχεια υποβάλλονται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από 
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  8° 
Αποσφράγιση προσφορών 
  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής . Προσφορές 
που υποβάλλονται   στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διαδικασίας δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες.      
Επειδή ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη   τιµή αποσφραγίζεται ο κυρίως 
φάκελος, µονογράφεται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά κατά φύλλο. Η οικονοµική προσφορά δεν αποσφραγίζεται, αλλά 
µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο . 
  Μετά την αποσφράγιση των προσφορών   καταχωρούνται σε πρακτικό τα ονόµατα   των 
συµµετεχόντων που έλαβαν µέρος καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν   
αναλυτικά   και υπογράφονται από το ανωτέρω όργανο. Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται δηµόσια . 
  Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν   αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται   αλλά επιστρέφονται. 
Μετά   τον έλεγχο των δικαιολογητικών, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των 
ενδιαφεροµένων που έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται κατά σειράν. Προσφορές που δεν είναι 
υπογεγραµµένες από τον ενδιαφερόµενο ή δεν είναι σύµφωνες µε τη διακήρυξη 
απορρίπτονται. Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που πρόσφερε τη µεγαλύτερη έκπτωση επί 
τοις % (τη χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο της προσφοράς , η οποία έκπτωση θα ισχύει και  
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για επί µέρους µέρη. Στην περίπτωση δε που περισσότεροι του ενός έχουν προσφέρει την 
ίδια µικρότερη τιµή, γίνεται κλήρωση µεταξύ τους. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  9° 
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 των κτηνιατρικών εργασιών 
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.   Η προσφορά δεν απορρίπτεται   αν οι αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις. 
8.   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη . 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  10° 
Τιµές προσφορών 
   Όλες οι προσφορές θα γράφονται σε Ευρώ. Προσφορά στην οποία θα καθορίζεται η τιµή 
σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την 
προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια   η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση προσφορών 
οργάνου. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  11° 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Οι   προσφορές   θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρεις και 
σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια ερµηνεύεται σε βάρος του προµηθευτή.   
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  12° 
Τόπος και χρόνος εκτέλεσης των εργασιών 
Οι  χώροι παροχής των εργασιών είναι α) το ιδιόκτητο κτηνιατρείο του Κτηνιάτρου για τις 
στειρώσεις και όλα τα γενικά χειρουργεία και β) το κυνοκοµείο του ∆ήµου. 
Το χρονικό διάστηµα παροχής των υπηρεσιών είναι εικοσιτέσσερις τέσσερις (24) µήνες   
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  13° 
Χρονική ισχύς προσφορών 
   Όλες οι προσφορές   όσων έχουν λάβει µέρος   και δεν αποκλείσθηκαν από το 
διαγωνισµό, θεωρούνται ότι ισχύουν.   Κατά το διάστηµα που ισχύουν οι προσφορές ο 
∆ήµος µπορεί να καλέσει τον προκριθέντα διαγωνιζόµενο µε βάση το πρακτικό 
αξιολόγησης 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. 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο  14° 
 ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
   Ο ανάδοχος  επιβαρύνεται    µε  τα έξοδα δηµοσίευσης και κάθε νόµιµη κράτηση.   
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Α Ρ Θ Ρ Ο  15° 
∆ιακηρύξεις, συµβατικοί όροι δηµοπρασίας 
   Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών στοιχείων του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι 
θα λαµβάνουν από την αρµόδιο τµήµα προµηθειών, τηλ. 2810/399185 αρµόδιος υπάλληλος 
Τζανιδάκης Βασίλειος. 
 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  16° 
∆ιατάξεις 
Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις: 
            Του Π∆ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων & προµηθειών των ΟΤΑ» 

Του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/06) & ιδιαίτερα το άρθρο 209, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

             Την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 
             Το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 
             Την 35130/739/9-8-10 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών        
 
 
  
 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
ΒΟΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                  ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 


