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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ     ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ                                                                                          
Ηράκλειο, 235… . ΟκτωβρίουΣεπτέμβριοςΝοέμβριος   20067  
 
               Αριθ. Πρωτ: .………………….   
37444      
 
 
 
Ταχ. Δ/νση:    Αγ. Τίτου 1, 
Ηράκλειο 

Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο  

                       
Πληροφορίες: Μ. Γιατρομανωλάκη/ 
Δ. ΚαλαράκηΔ. Διαλυνά, 
                     Γ. Σταυρακάκης  Δ. 
Καλαράκη  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Τηλέφωνο:     2810 331286/ 
7399209 

2810 399 205 

FAX:              2810 331282807807 2810 280 780 
 
 

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή  Kτιρίου  και Προμήθεια Εξοπλισμού  Κέντρου  Ημερήσιας  
 Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη  Δήμου  Ηρακλείου» 

 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” 

 

16ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «Προμήθεια  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,  Κέντρου  
Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη  
Δήμου  Ηρακλείου»ΘΕΜΑ: Προμήθεια Επίπλων "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ 
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" του 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη Ηρακλείου, 
      ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
 

 
 

            ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΕχονταςΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:: 
 
1. Τις διατάξεις: 

 Του Ν.  2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως ισχύει. 

1.  
2. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (ΦΕK Β/185/23.3.1993) «Ενιαίος 

κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπου αυτή δεν έρχεται σε 
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αντίθεση με τον Ν.2286/95 και τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας».Το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

 Tις διατάξεις του Π.Δ. 370/1995, «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί 
προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/96/ΕΕ) της 14ης Ιουνίου 1993» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις 
διατάξεις τις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

3. Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43), άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
κ.λ.π. 

4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

5. Την  4303/04-07-2005   6148/25-9- 07 Απόφαση Ένταξης του γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κρήτης της πράξης «Κατασκευή  Kτιρίου  και Προμήθεια Εξοπλισμού  
Κέντρου  Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη  Δήμου  
Ηρακλείου» .«Προμήθεια εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην παλιά 
Λαχαναγορά Ηρακλείου». 

6. Την 9645/1/10/07…………….. 40979/20-11-2007 έγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Π ΕΠ 
Κρήτης με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

7. Την 722/2007……………..1034/2006 απόφασηέγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

8. Την 443/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου για την επανάληψη του 
διαγωνισμού με τους όρους της απόφασης του 1034/2006 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

  
 Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος κανονισμός 

προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199) 
«Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το 
Κοινοτικό Δίκαιο........» 

Του Ν. 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43), άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. 
 
2. Την    απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του  Ε.Π.Π. έτους 200  
 
23. Την 6148/25-9- 07  …………….. Α απόφαση Ένταξης της Δημαρχιακής Επιτροπήςτου 
γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων στην παλιά Λαχαναγορά Ηρακλείου» 
Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές 
προδιαγραφές.3.Την …………….. έγκριση της Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Κρήτης με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.  
4. Την …………….. έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΟΥΜΕ 
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Ανοικτό δΔιαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά και με σφραγισμένες 
προσφορές, για τηνο 16ο υποέργο: «Προμήθεια  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,  Κέντρου  
Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη  Δήμου  
Ηρακλείου»  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του έργου: «Κατασκευή  Kτιρίου  και Προμήθεια 
Εξοπλισμού  Κέντρου  Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό 
Παλμέτη  Δήμου  Ηρακλείου»“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ” . 

Η Κοινοτική Συμμετοχή καλύπτει το 80% της Δημόσιας Δαπάνης και προέρχεται από το ΕΤΠΑ. Η 
Κρατική Συμμετοχή καλύπτει το 20% της Δημόσιας Δαπάνης. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 20 ημερών, από την ημερομηνία της 
τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αυτής στον ελληνικό τύπο. 

 

1. Διάθεση Προκήρυξης 

Τα τεύχη της Προκήρυξης διατίθενται από την Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών  τηλ. 2810 

399 185, fax. 2810 229 207, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 

www.heraklion.gr . 

2. Ημερομηνία παραλαβής προσφορών 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από    προθεσμία  20  ημερών, από την 

 ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στον τύπο.Οι προσφορές με 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν στο Δήμο Ηρακλείου, μέχρι μία ημέρα πριν την 

αποσφράγιση των δικαιολογητικών, ήτοι τη …… ….-…..-2007 και έως τις 14:00 μ.μ. στη 

Διεύθυνση «Δήμος Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71302.  

Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

3. Ημερομηνία αποσφράγισης δικαιολογητικών 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και έλεγχος των δικαιολογητικών, από την αρμόδια 

Επιτροπή ορίζεται η επόμενη ημέρα δηλαδή την …….  ….-…..-2007 και ώρα 10:00 π.μ. 

στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202. 

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν, (χωρίς να είναι προϋπόθεση), να 

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. Η 

αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργείται στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου, στο Δημαρχείο 

Ηρακλείου επί της οδού Αγ. Τίτου 1 στο Ηράκλειο. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η ……..  ……-……-2007 και 

ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, ΤΚ 71202, 

από την αρμόδια επιτροπή. 

 
 
 
 

2.ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Δήμος Ηρακλείου  ………… Δευτέρα 1410.00 

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται.  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
 

2.4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισμοί 

 

3.5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης προκήρυξης αυτής. 

45.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ»   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
54.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
54.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
54.4. «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
54.5. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
54.6. «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ 

 

4.Εφόσον σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ απαιτείται κατάθεση δειγμάτων θα ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 38 του ΕΚΠΟΤΑ. 

6.  

 

6.7. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτόυς, μέσα 
σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές πρέπει να 
παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών. 

8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 

9. Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μία 
ημερήσια ή εβδομαδιαία και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Επίσης να 
δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος δημοσίων συμβάσεων). 

10.  Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 και συγχρηματοδοτείται 
κατά 8750% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακό Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 
2015% από Εθνικούς πόρους. 

 

 
7.Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία. 
 
8.Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί άπαξ σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μία ημερήσια ή 
εβδομαδιαία και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Επίσης να δημοσιευτεί στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος δημοσίων συμβάσεων). 

 
 
 

http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93ar38.doc�
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
 
 
    ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
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Ανήκει στη Διακήρυξη    
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Ιατρικός εξοπλισμόςΕΠΙΠΛΑ 7.475,0065.725,80 €

ΦπαΠΑ (19%)        12.487,90
€ 1.420,25€

Σύνολο 
78.213, 70 8.895,25 €

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ.

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ 

1 
H/Y των τεχνικών 

προδιαγραφών παρ. 2.1 ΤΕΜ 480 € 1 480 €

2 

Οθόνη των τεχνικών 
προδιαγραφών παρ. 2.2 

 ΤΕΜ 
 

160 € 1 160 €

3 

Εκτυπωτής των τεχνικών 
προδιαγραφών παρ. 3.3 

 ΤΕΜ 200,35 € 1 200,35 €
 Σύνολο    840.35€
 ΦΠΑ 19%    159.65 €
 Γενικό Σύνολο    1000.00 €
 

ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΙΔΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

 
Ανήκει στη Διακήρυξη    

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα 
σε σφραγισμένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη, με αντίγραφο. 

1.2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, 
προμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά 
που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 
1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
1.3.3. Ο αριθμός πρωτοκόλλου ττης διακήρυξης. 
1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικώτερα ως εξής: 

1.4.1. Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό 
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σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσαστον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και  τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 

1.4.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας.. 
1.6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και 

αποσφράγισης προσφορών. 
1.7. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας Αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζοναι, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με 
την παρακάτω διαδικασία. 

1.7.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και 
η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και 
παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

1.7.2. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς που θα τους αποσταλλεί, η οποία θα αναρτηθεί και σε 
εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό τρεις (3) τουλάχιστον 
ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. 

1.7.3. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στα άρθρα 7 και 9 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ 
δικαιολογητικά ήτοι:  
 
 
    α)   Οι 'Ελληνες πολίτες:  
 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστοντου τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

• 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 διαχείρισις ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• 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. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από αρμόδια 
δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό 
επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
 

     β)   Οι αλλοδαποί: 
 

http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93ar7.doc�
http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93ar9.doc�
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• Εγγυητική επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και 
(4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους 
στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. 

 
 

     γ)   Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
          'ΟλαΌλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος 
           ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου. 
 
 
     δ)   Οι συνεταιρισμοί: 
 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό. 
• Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
• Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 
 
 

     ε)   Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
 

• 'Ολα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην ένωση. 

• Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται 
από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι 
εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να 
υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, 
από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 
χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας 
Ελλάδος. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται 
μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και 
δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.  
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, 
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 
 

1.8. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον 
νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.. Οσα από τα δικαιολογητικά αυτά, εκτός της 
εγγυητικής συμμετοχής, δεν υποβληθούν με την προσφορά, μπορεί να γίνονται δεκτά 
εφόσον υποβληθούν το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 



 10

1.9. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 
ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

1.10.Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης 
δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται 
στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.10.  
1.11.Η Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα 

απορρίπτεται.  
1.11.  
1.12. Επισημαίνεται ότι: 

1.12.1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
1.12.2. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από 
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά 
από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις 
διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 
 

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. 
2.1. Οι εγγυήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2.2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται 
να προσφερθεί. 

2.3. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου 
προσφοράς που ζητάει η Δ/ξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας 
των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 

2.5. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσής των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ 
τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο 
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

2.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Επισημαίνεται ότι 
οι εγγυητικές συμμετοχής θα πρέπει, να είναι σύμφωνες με συνημμένο υπόδειγμα. 

 
3. ΤΙΜΕΣ. 

3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου 
όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

3.2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 
δίδεται ενιαία τιμή για ολοκλήρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

3.3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
3.4. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με 
κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Στις 
προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχέια: Αξία CIF και προέλευση του εισαγόμενου 
μέρους του εγχώριου προϊόντος. Δασμοί, λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, 
μεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το εισαγόμενο μέρος. Να 

http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93ar26.doc�
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αναφέρεται η δασμολογική κλάση των εισαγομένων μερών. Αξία εγχώριων πρώτων υλών. 
Αξία άμεσων εργατικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο 
κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε 
ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης τιμής. 
 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με 
κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών. Στις 
προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος 
της προσφερόμενης τιμής. β. Το μη μετατρέψιμο σε συνάλλαγμα μέρος της 
προσφερόμενης τιμής που θα επιμερίζεται ως εξής: Τυχόν εργασίες κατασκευής, 
συναρμολόγησης ή άλλης μορφής που γίνονται στην Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής 
υποστήριξης που προσφέρονται για την εκτέλεση της προμήθειας. Υπηρεσίες 
εκτελωνισμού. Υπηρεσίες μεταφοράς. Δασμοί, φόροι και τυχόν άλλες δημοσιονομικές 
επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η δασμολογική κλάση του εισαγώμενου είδους). Αλλες 
υπηρεσίες και κέρδη της εταιρείας ή εταιρειών που συμμετέχουν στην εκτέλεση της 
προμήθειας. Κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται η τιμή. 

3.5. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά 
για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά. 

3.6. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη 
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για 
κάθε μέρος απ’ αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 3.5. Η σύγκριση των προσφορών θα 
γίνεται στην συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών. 

3.7. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

 
4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν εντός  Ο χρόνος παράδοσης των προς 
προμήθεια ειδών ορίζεται με την υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού  να μην 
υπερβαίνει τον ένατις 45 ημέρες μήνα (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις τεχνικές 
προδιαγραφές).  . Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να 
παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου 
για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. (Αρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ). 

4.2. Επισημαίνεται ότι μετά την λήξη της παραπάνω παράτασης, θα κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 

 
 
5. ΠΛΗΡΩΜΗ 

5.1       H πληρωμή θα γίνει Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας 
από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής: 

5.2 α. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδουςτων ειδών από την 
αρμόδια επιτροπή του Δήμου και αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τις Υπηρεσίες του Δήμου 
Ηρακλείου. β. Ι. Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της 
σύμβασης με κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής που θα είναι 
σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. ΙΙ. Το 20% της αξίας, χωρίς 
Φ.Π.Α., μετά την μακροσκοπική παραλαβή, εάν προβλέπεται, του είδους (το ποσοστό 
αυτό καταβάλλεται στον προμηθευτή ανεξάρτητα του αν έλαβε ή όχι προκαταβολή) και 
ΙΙΙ. Το υπόλοιπο με τον αναλογούντα στη συνολική συμβατική αξία  Φ.Π.Α. μετά την 
οριστική παραλαβή του είδους. Σε περιπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας 
από τους δύο τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο 
συμβατικός τρόπος πληρωμής. γ. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά 
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ. δ. Εκτός από τους 
παραπάνω τρόπους πληρωμής οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και άλλους 
πρόσθετους τρόπους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα αποδοχής ή όχι, του προτεινόμενου αυτού τρόπου πληρωμής. 

 

http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93ar33.doc�
http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93ar26.doc�
http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93ar36.doc�
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6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

6.1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν και κατά 
της νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή. 

6.2. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού 
Υπηρεσία ως εξής: 

6.2.1. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προμήθειας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών. 

6.2.2. Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, κατά 
τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η προσφυγή 
κατά της συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτήν κατά του οποίου στρέφεται. 

6.2.3. Στην περίπτωση 6.2.2. δικαίωμα υποβολής προσφυγής έχουν μόνο οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. 

6.3. Στην περίπτωση 6.2.1. της προηγούμενης παραγράφου η προσφυγή εξετάζεται από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή, η οποία εκδίδει την απόφασή της το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού. 

6.4. Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

6.5. Κατά της αποφάσεως κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του αρ. 
7 Ν. 2839/00 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 
 
7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

7.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η 
προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή. 

7.2.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για 
μέρος της υπό προμήθεια ποιότητας, όχι όμως λιγότερο του 50%. 

7.3.Διευκρινίζεται επίσης ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης 
ποσότητας από την προσφερόμενη μέχρι ποσοστού 30% όπως και αύξηση της 
προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 30%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν 
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 
Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι: 

- Η τιμή – 
- Ο χρόνος παράδοσης των υλικών  
- Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης  
- Οι όροι πληρωμής.  
- Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.  
- Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.  
-Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του 

προμηθευτή.  
- Η ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον Δήμο 
- Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού. – 
-Η σχέση κόστουςαποδοτικότητας  
-................................................ 

 
 
Κατάταξη των στοιχείων αξιολόγησης σε ομάδες: 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ  
Ποιότητα με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  40 
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του υλικού 10 
ΣΥΝΟΛΟ 50 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ  
Ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές  40 
Κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 5 

Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού 5 
ΣΥΝΟΛΟ 50 
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ  
Χρόνος παράδοσης των υλικών 15 
Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων ή διατήρησης 2020 
Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους 
του προμηθευτή 1515 

ΣΥΝΟΛΟ 50 
 
Η συνολική βαθμολογία της κάθε ομάδας κυμαίνεται από 40 βαθμούς (αν η προσφορά έχει γίνει 
τεχνικά αποδεκτή αλλά δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) μέχρι 60 βαθμούς αν 
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, 
βαθμολογείται με 50 βαθμούς.  
 
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της 
προσφοράς  προς την Βαθμολογία της 
 

Συγκριτική Τιμή 
    Λ = 
                                Σταθμισμένη Βαθμολογία 
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Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, οι όροι 
πληρωμής και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης αν προβλέπεται από την 
Τεχνική Προδιαγραφή. 
Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης (τεχνικών προδιαγραφών και τεχνικής υποστήριξης) 
ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ποσοστό επί τοις εκατόν 
70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. 
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Ανήκει στη Διακήρυξη............................... 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Περιπτώσεις που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας ή συντήρησης των ειδών, σαν χρόνος 
εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο αναγραφόμενος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του φορέα, για τον οποίο έγινε η προμήθεια, να 
αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία 
δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. 
 
Σχετικά με την πληρωμή: 
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών θα γίνει απευθείας από τον Δήμο με έναν από τους 
τρόπους που περιγράφονται στην παράγραφο 5 της Δ/ξης και κατόπιν εγγράφου εντολής της 
Υπηρεσίας με διαβίβαση των δικαιολογητικών του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

http://www.edexy.gr/Site/ehelp_001/gr/select/selectone/doc/11389_93Αρ36.doc�
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 Ανήκει στη διακήρυξη   /200 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
 
Τα προσφερόμενα είδη του Παραρτήματος Α θα πρέπει να πληρούν τις από   200 
τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης, και έχουν 
ώς εξής: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 
 
 
ΕΙΔΟΣ: 
Κ.Α. ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ: 
ΠΡΟΤΥΠΟ 
 
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
 

ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
 
Ονομασία Τράπεζας  
Κατάστημα  
 
Ημερομηνία Εκδοσης  
ΕΥΡΩ 
 
 
Προς το Δήμο: 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ...................... ΕΥΡΩ..................... 
 
 
Εχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ   , υπέρ της Εταιρείας      δια την 
συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της  /  /2007 για την προμήθεια   
    σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν   . Δ/ξη σας. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 
και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
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Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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