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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη του:  
Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ). 
Την µελέτη που εκπονήθηκε για την προµήθεια υλικού για την «Συντήρηση Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών » του ∆ήµου Ηρακλείου.  
Την 251/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που εγκρίνει την ∆ιενέργεια της Προµήθειας 
καθώς και την µε αριθµό  390/2013 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής που εγκρίνει την διάθεση 
πίστωσης, και οι όροι του διαγωνισµού 

∆ιακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές  βάσει του ΕΚΠΟΤΑ, 
προϋπολογισµού δαπάνης 18.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την µικρότερη τιµή στο σύνολο της προσφοράς και αντικείµενο την προµήθεια  υλικού 
για την «Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ». 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα συνοδεύουν αυτή είναι : 
1)  Η παρούσα ∆ιακήρυξη 
2)  Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3)  Οι τεχνικές προδιαγραφές   
4)  Ο Ενδεικτικός προϋπολογισµός 

Άρθρο 1ο  Είδος  -  ποσότητα -  δαπάνη 
Η δαπάνη αφορά την προµήθεια του υλικού που αναλυτικά αναφέρεται στην Τεχνική Μελέτη, για την 
συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών . Όσον αφορά την τιµή, αυτή αναφέρεται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό. 
Η πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 µε τον Κ.Α. 70-            
6265.001 και τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών ». 
 

Άρθρο 2ο  ∆ιάθεση διακήρυξης 
Οι ενδιαφερόµενοι, που πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις, µπορούν να 
παραλαµβάνουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από το τµήµα Πληροφορικής του ∆ήµου Ηρακλείου, οδός 
Ανδρόγεω 4 στον 4ο όροφο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και από την ηλεκτρονική διεύθυνση 
του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr). 
 



Άρθρο 3ο  ∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από όλα όσα ρητά ορίζονται στο άρθρο 5 της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης. 
 

Άρθρο 4ο  Χρόνος - Τόπος - Τρόπος υποβολής Προσφορών 
1) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού ή  στο Γραφείο  Πρωτοκόλλου του ∆ήµου 
οδός Αγίου Τίτου 1 ισόγειο µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. 

2) Προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται από την 
υπηρεσία µε απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την 
προηγουµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

3) Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την διενέργεια του διαγωνισµού δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές 
προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες. 

4) Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται επί ποινή αποκλεισµού χωρίς να αποσφραγισθούν. 
5) Στο φάκελο κάθε 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. 
    δ)  Τα στοιχεία του αποστολέα 
6) Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά 
σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 

7) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και 
θα είναι µέσα σ' αυτόν. 

8) 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. 

9)   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες η διορθώσεις. Εάν υπάρχουν 
τέτοιες θα χαρακτηριστούν απορριπτέες. 

10) 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 
διευκρίνηση, τροποποίηση η απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

11) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού 
ή εγγράφως από την υπηρεσία. 

Άρθρο 5ο  Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις (3) µήνες από την κατακύρωση του 
διαγωνισµού. 

Άρθρο 6ο  Νόµισµα - Γλώσσα σύνταξης προσφοράς 
Όλες οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε  EURO. Στις προσφερόµενες τιµές δεν θα 
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος, όµως,  θα αναφέρεται στο τέλος. 
Η προσφορά θα συνταχθεί στην  ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και η αγγλική γλώσσα. 

Άρθρο 7ο  Αξιολόγηση  
Η αξιολόγηση των προσφορών  και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή 
ειδική επιτροπή που ορίστηκε µε την 19/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 



Άρθρο 8ο   Τόπος παράδοσης - Παραλαβή 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ∆ήµο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία και σε χρόνο 
όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή ειδική επιτροπή που ορίστηκε µε την 59/2013 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Άρθρο 9ο  Πληµµελής κατασκευή  
Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι το υλικό δεν είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές τις µελέτης 
και την προσφορά του προµηθευτή, τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει µε άλλο νέο 
υλικό.  

Άρθρο 10ο  Ενστάσεις 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού η της νοµιµότητας διενέργειάς του, η της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 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 τη δηµαρχιακή επιτροπή 
και εκδίδεται  σχετική απόφαση το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από 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 σ' αυτόν, 
µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει σ' αυτόν ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιό 
του, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, 
µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του στη οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

2. Ενστάσεις για οιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 

Άρθρο 11ο  Τόπος - χρόνος αποσφράγισης των προσφορών 
1. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κτήριο  (Ανδρόγεω 4 , 4ος όροφος ) , στις 20/8/2012 , 
ηµέρα Τρίτη , µηνός Αυγούστου , έτους 2013. 
2. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η  11.00  π.µ. και ώρα λήξης 12.00 π.µ. 
 

Άρθρο 12ο  Εγγύηση Συµµετοχής 
Οι προµηθευτές πρέπει να καταβάλουν εγγύηση 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας απο την 
υπηρεσία δαπάνης χωρίς ΦΠΑ ,από αναγνωρισµένη τράπεζα και να αναφέρει τα ακόλουθα: 
1) Ηµεροµηνία έκδοσης. 
2) Τον εκδότη. 
3) Τον αριθµό της εγγύησης. 
4) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
5) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή. 
6) Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 
7) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
8) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι 

θα καταβληθεί ολικά η µερικά χωρίς καµιά από µέρος του εκδότη αντίρρηση η ένσταση και 
χωρίς να διερευνηθεί το βάσιµο η µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 

9) Ότι σε περίπτωση κατάπτωση της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

10) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Πρέπει  δε να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) 
µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. 



11) Ότι ο εκδότης υποχρεούται να προβεί στη παράταση της ισχύος της εγγύησης µετά από απλό 
έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το αίτηµα δε αυτό πρέπει να 
γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

12) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή που κατακυρώθηκε η προµήθεια, 
επιστρέφεται, µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αποτελέσµατος. 

13) Προσφορές χωρίς εγγύηση συµµετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 13ο    Κατακύρωση του διαγωνισµού 
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή του άρθρου 7 της παρούσας 
διακήρυξης θα υποβάλει µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, 
στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση της Κατακύρωσης. 
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως. 
Από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι 
έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 14ο   Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης προµήθειας – διάρκεια έργου. 
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση προµήθειας, η οποία 
ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης. Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει 
λεπτοµερώς το υλικό της προµήθειας. 
Για την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µήνα από την 
λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για 
την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, 
τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση. 

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται  στο 10% της συνολικής αξίας 
του προσφεροµένου Έργου χωρίς Φ.Π.Α. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη, 
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός 
της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις 
προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.  
Η διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας ανέρχεται σε ένα µήνα από την  ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης. 

Άρθρο 15ο   Εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Προµήθειας, επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική 
και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλοµένους. 

Άρθρο 16ο   Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις – Τρόπος Πληρωµής 
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειµένων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που 
θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει σε µία δόση στο σύνολο του ποσού µε την οριστική παραλαβή του 
φυσικού αντικειµένου του έργου. 
 

Ο ∆ήµαρχος  
αα 
 

Γεώργιος Ελευθερίου Αεράκης  
Αντιδήµαρχος 

 


