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ΘΕΜΑ :     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

  Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή µειοδοτική 
δηµοπρασία µε συµπλήρωση τιµολογίου και προϋπολογισµού για την 
προµήθεια "λιπαντικών" για την συντήρηση των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων του ∆ήµου Ηρακλείου, σύµφωνα µε τη µελέτη που έγινε από το 
τµήµα ∆ιαχείρισης & συντήρησης οχηµάτων καθαριότητας.  

ΑΡΘΡΟ 1
ο      

Ηµεροµηνία αποσφράγισης προσφορών 

Η  δηµοπρασία θα γίνει στις 01  του µήνα  Νοεµβρίου 2013 ηµέρα 
Παρασκευή και από ώρα 10:00 ενώπιον της Αρµοδίας Επιτροπής στην 
αίθουσα του ∆ήµου Ηρακλείου (Αγίου Τίτου 1) µε σφραγισµένες γραπτές 
προσφορές. 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 

Τρόπος διαγωνισµού 

      Η διενέργεια του διαγωνισµού και η προµήθεια ακολουθούν τις διατάξεις 
του ΕΚΠΟΤΑ "Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης" σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Νόµου 3463/ 06 "Κύρωση 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων". Τα στοιχεία της σύµβασης που θα 
συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι: 

1) Η παρούσα ∆ιακήρυξη  2) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 3) Τεχνικές 
Προδιαγραφές 4) Τον ενδεικτικό Προϋπολογισµό 5) Το Τιµολόγιο 
Προσφοράς 



 Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στην από 07/10/2013 µελέτη του 
τµήµατος ∆ιαχείρισης & συντήρησης οχηµάτων καθαριότητας θεωρηµένη από 
τα αρµόδια όργανα. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

∆απάνη 

       Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 126.608,82 € 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 102,934,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%    
23.674,82 €, δηλαδή συνολικά 126.608,82 € και θα πληρωθεί από την 
πίστωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013 µε Κ.Α 10-6641.002, 
Κ.Α 15-6641.002, ΚΑ 20-6641.002, ΚΑ 30-6641.002, ΚΑ 35-6641.002, ΚΑ 40-
6641.002, ΚΑ 45-6641.002 και ΚΑ 50-6641.002 µε τίτλο              
’’Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων‘‘ 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

  Η παράδοση των λιπαντικών θα είναι τµηµατική, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος παράδοσης δεν θα είναι 
µεγαλύτερος των δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εκάστοτε 
παραγγελία της Υπηρεσίας. 

            Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται στο 5% του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού µε τον ΦΠΑ ήτοι 6.350,00 €. ( Ο προµηθευτής 
που θα λάβει µέρος στο διαγωνισµό για τµήµα της προµήθειας θα προσκοµίσει 
εγγυητική επιστολή ίση προς το 5% του ενδεικτικού προϋπολογισµού των 
ειδών που θα προσφέρει), και βεβαιώνεται µε ισόποσο γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. συντεταγµένης κατά τον ισχύοντα τύπο για το 
∆ηµόσιο, η οποία για τον/τους µειοδότη/τες θα αντικατασταθεί µε εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 10% χωρίς τον ΦΠΑ (σύµφωνα 
µε το άρθρο 26, παρ,1α, και 2α,) του προϋπολογισµού της προµήθειας (για τα 
είδη στα οποία µειοδότησε), κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

Πληροφορίες 

 Τεύχη της παρούσας µελέτης µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από 
το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 2 τηλ. 2813409000) 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί 
στον τύπο σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 6
ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

  Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές του ζητούµενου είδους. Τα 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν κατά την διενέργεια του διαγωνισµού τα εξής δικαιολογητικά : 

α) Εγγυητική επιστολή που αναφέρεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης. 

β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ,έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
γ) 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 διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ) 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. 

ε) Πιστοποιητικό του Βιοµηχανικού ή Βιοτεχνικού ή Εµπορικού Επιµελητηρίου, 
από το οποίο θα φαίνεται η εγγραφή του σ' αυτό το είδος των εργασιών του 
και την άσκησή του κατά το τρέχον έτος. Για την περίπτωση των 
αντιπροσώπων ή σχέση της αντιπροσώπευσης του ξένου οίκου να 
αποδεικνύεται από επίσηµο έγγραφο. 

στ) Νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον χειρίζονται την προσφορά. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση σε πρωτότυπο που να αναφέρει ότι αυτός έλαβε γνώση 
των όρων της παρούσης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται 
αυτούς ανεπιφύλακτα. 

η)  Για αλλοδαπούς ,τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά ,οι 
συνεταιρισµοί ,οι ενώσεις προµηθευτών ισχύουν τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. Εφ΄ όσον οι 
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους του, 
υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνήσιου της 
υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή Συµβολαιογράφο. 



Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ∆ηµοπρασία περισσότερες από 
µια εταιρεία ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες 
οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές 
εκτός από µια µε την οποία θα συµµετάσχει στο διαγωνισµό. 
 
θ) Σε περίπτωση που οι προµηθευτές δεν παράγουν το προς προµήθεια 
είδος , µερικώς ή ολικά σε δική τους µονάδα, σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ ( 
11389/1993 άρθρο 18 παρ.3 ) ,πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του 
εκπροσώπου της παρασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισµού στην 
οποία θα δηλώνονται: 
    Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας ,σε 
περίπτωση που κατακυρώνεται η προµήθεια στον διαγωνιζόµενο. 
 
ι). ∆ήλωση του διαγωνιζόµενου ότι αποδέχεται τους όρους της ∆ιακήρυξης και 
των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εάν δεν αποδέχεται τους όρους ο 
διαγωνιζόµενος, όσο και οι παρασκευαστές του προς προµήθεια είδους, 
υποβάλλουν ρητή δήλωση που θα αναφέρονται τα σηµεία εκείνα που 
διαφωνεί προκειµένου να αξιολογηθούν παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389 /93 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
  Οι συναγωνιζόµενοι εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται µόνο 
αυτοπροσώπως, εφόσον είναι ανώνυµες εταιρείες εκπροσωπούνται από µέλος 
του διοικητικού τους συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο. Οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, οι οµόρρυθµες και 
ετερόρρυθµες εταιρείες εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο 
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 
    

ΑΡΘΡΟ 7ο 

  Η προσφορά θα ισχύει για εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες από την 
διενέργεια του διαγωνισµού σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

  Στην προσφορά θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν θα 
είναι µεγαλύτερος των (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εκάστοτε 
παραγγελία.    

Στους αποκλεισθέντες ή αποτυχόντες στον διαγωνισµό επιστρέφεται η 
εγγυητική επιστολή. 

Τα έξοδα της δηµοπρασίας, βαρύνουν τον ή τους µειοδότες του διαγωνισµού 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
θα επιστραφεί και θα προσκοµισθεί όµοια που θα αναφέρεται στην καλή 
εκτέλεση της προµήθειας για ποσό ίσο προς το 10% του προϋπολογισµού της 
προµήθειας, η οποία θα επιστραφεί µετά την ολοκλήρωση της προµήθειας. 



 Η παραλαβή των λιπαντικών θα γίνεται σε αποθήκη του ∆ήµου (που θα 
ορίζει ο ∆ήµος) επί του εδάφους από την αρµόδια επιτροπή, µετά από έλεγχο. 

  Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσµιών παράδοσης 
των υπό προµήθεια ειδών, επιβάλλεται στον προµηθευτή ποινική ρήτρα 
εκατόν πενήντα € (150,00 €) για κάθε µέρα καθυστέρησης της παράδοσης, µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Εγγύηση 

 α) Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί, µε τη σχετική σύµβαση, ότι τα είδη που 
θέλει αυτός να προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους των 
προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς του και ότι θα είναι 
αρίστης ποιότητας και αρίστης κατασκευής, απαλλαγµένα από οποιοδήποτε 
κρυµµένο ελάττωµα και ότι αυτά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη στη 
χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.  

ΑΡΘΡΟ 10ο 

  Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα συνταχθούν στην Ελληνική 
γλώσσα. Αν είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση τους, θα είναι πλήρεις, σαφείς και οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντα. 

 Οι τιµές θα είναι σε Ευρώ (€) και θα παραµένουν σταθερές καθ’ όλη την 
διάρκεια της σύµβασης. Ο Φ.Π.Α θα επιβαρύνει το ∆ήµο Ηρακλείου. 

 Τα λιπαντικά θα παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
παρουσιαζόµενες ανάγκες της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη παραγγελία. Η 
διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της και θεωρείται εκτελεσθείσα (λήγει) ή µε την παράδοση όλων 
των ποσοτήτων ή µε την λήξη του χρόνου ισχύος ένα (1) έτος και ανεξάρτητα 
των ποσοτήτων λιπαντικών που έχουν µέχρι τότε παραδοθεί. 

 Η παρούσα διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία του ∆ήµου, 
περίληψη δε αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ΕΚΠΟΤΑ. 
Αντίγραφο της πιο πάνω περίληψης θα αποσταλεί προς τις οικείες τοπικές & 
επαγγελµατικές οργανώσεις & την ΤΥ∆Κ προς τοιχοκόλληση, αντίτυπο δε της 
λεπτοµερούς διακήρυξης θα αποσταλεί προς το Τεχνικό Επιµελητήριο. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
∆ιεξαγωγή της δηµοπρασίας 

 Όταν αρχίσει η συνεδρίαση και πριν την παραλαβή του ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παρουσία των διαγωνιζοµένων η Αρµόδια Επιτροπή ελέγχει την 
νόµιµη εκπροσώπηση των διαγωνιζοµένων, το σύµφωνο της προς τις 



αντίστοιχες ενδείξεις στο φάκελο καθώς και όλα τα λοιπά έγγραφα και 
στοιχεία του άρθρου 6 της παρούσας . 

 Η Αρµόδια Επιτροπή µονογράφει όλα τα παραπάνω έγγραφα και 
καταχωρούνται τα σχετικά στοιχεία στο Πρακτικό. Εκείνοι που θα κριθούν ότι 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές αποκλείονται από την συνέχιση της 
διαδικασίας της δηµοπρασίας. Εκείνοι που θα αποκλεισθούν µε αυτόν τον 
τρόπο, µπορούν να ζητήσουν την παραλαβή από την Επιτροπή του φακέλου 
της προσφοράς τους, η οποία τηρείται σφραγιστή, εάν δηλώσουν πρόθεση για 
υποβολή ένστασης. 

     Μετά τον παραπάνω έλεγχο η Αρµόδια Επιτροπή παραλαµβάνει και αριθµεί 
σύµφωνα µε την σειρά επίδοσης τους φακέλους των διαγωνιζοµένων στη 
δηµοπρασία και καταγράφει στο πρακτικό, µπροστά στους παριστάµενους τα 
έγγραφα που βρίσκονται σε φάκελο, περιληπτικά µεν αλλά µε τρόπο που να 
δείχνει εάν είναι σύµφωνα ή όχι µε τους όρους της διακήρυξης και το νόµο.  

Οι εσωτερικοί φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που βρίσκονται µέσα στον φάκελο, δεν 
αποσφραγίζονται ακόµα, γράφεται δε πάνω τους ο ίδιος αύξων αριθµός ο 
οποίος αναγράφεται στους εξωτερικούς φακέλους. Όταν η καταγραφή του 
περιεχοµένου όλων των φακέλων τελειώσει, οι διαγωνιζόµενοι αποσύρονται 
και η επιτροπή σε συνεδρίαση ελέγχει τα περιεχόµενα στοιχεία συµµετοχής 
στους φακέλους και αποφασίζει γι αυτούς που αποκλείονται.  

Στη συνέχεια η συνεδρίαση συνεχίζεται, η Αρµόδια Επιτροπή 
ανακοινώνει τα ονόµατα αυτών που αποκλείστηκαν από την δηµοπρασία 
καθώς και τους λόγους του αποκλεισµού του καθενός. Στη συνέχεια η 
επιτροπή παρουσία των διαγωνιζοµένων αποσφραγίζει το ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ και καταγράφει το περιεχόµενο τους.  

Μετά η Αρµόδια Επιτροπή διαβιβάζει τους φακέλους των προσφορών 
στην επιτροπή αξιολόγησης προκειµένου να εξετάσει τα στοιχεία του 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ανάδειξη µειοδότη 

  Προσφορά στην οποία προσφέρονται λιπαντικά που δεν πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης αποκλείονται από την περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

  Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή κατά είδος. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών, η αρµόδια επιτροπή ανακοινώνει εγγράφως ή τηλεφωνικώς 
στους διαγωνιζοµένους την ηµέρα και ώρα της δηµόσιας συνεδρίασης της 



Επιτροπής Αξιολόγησης για άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.  

Κατά την παραπάνω ηµεροµηνία, η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει 
στους διαγωνιζοµένους το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των προσφορών, 
καθώς και όσους τυχόν αποκλείσθηκαν της περαιτέρω συµµετοχής στη 
δηµοπρασία και τους λόγους αποκλεισµού τους. 

 

      Ηράκλειο 09 - 07 - 2013  

 

     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

                                                       ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ 

 


