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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 Ο Δήμος Ηρακλείου  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη  προσφορά , εφόσον πληρούνται οι 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ".
  
Α   ρ θ ρ ο 1ο  
Τόπος και χρόνος διεξαγωγή του διαγωνισμού

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις   22  Νοεμβρίου 2013 ημέρα  Παρασκευή 
και  ώρα 10.15 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Οι  προσφορές επίσης, μπορούν να κατατεθούν  ταχυδρομικά  μέχρι και  την  
προηγουμένη του  διαγωνισμού στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Τίτου 
1, Τ.Κ. 71202, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Και  Προγραμμάτων  του 
Δήμου Ηρακλείου ». 

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανώτερα βίας (απεργία, κατάληψη 
κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή 
την  29/11/2013 ημέρα  Παρασκευή και ώρα. 10:15    π.μ.  στον ίδιο χώρο. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών  προσφορών θα γίνει  ,  μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών και  λοιπών στοιχείων   των προσφορών , την ημερομηνία και 
ώρα,  που θα ορίσει  η Επιτροπή   και  θα κάνει  γνωστό στους  ενδιαφερόμενους      με 
έγγραφο της  .
Οι  προσφορές επίσης, μπορούν να κατατεθούν  ταχυδρομικά  μέχρι και  την  
προηγουμένη του  διαγωνισμού στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Τίτου 1, 
Τ.Κ. 71202, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Επιτροπή Διενέργειας του 
Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ " του Δήμου Ηρακλείου ». 

Α   ρ θ ρ ο 2ο  



Δεκτοί στο διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων 
κατασκευής των ζητούμενων στο σύνολό τους  είτε σε μέρος αυτών  .  
Α   ρ θ ρ ο 3ο  
Προϋπολογισμός Προμηθείας
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο 
πόσο των 58.020,33  ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ.
Α   ρ θ ρ ο 4ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
·  Οι  προσφέροντες  οφείλουν  με  ποινή  αποκλεισμού,  μαζί  με  την  προσφορά,  να 
καταθέσουν Εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό 
θα  πρέπει  να  καλύπτει  το  5%  της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  της 
προμήθειας , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ποσού  2.911,00 €. Αν ο προμηθευτής 
ενδιαφέρεται να δώσει προσφορά για  μέρος  της προμήθειας η εγγυητική επιστολή που 
θα καταθέσει πρέπει είναι ίση με το 5% του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α. του είδους ή 
της ομάδας (τμήμα ) για την οποία ενδιαφέρεται και θα το κάνει γνωστό  με υπεύθυνη 
δήλωσή του  ώστε η Επιτροπή να λάβει γνώση  . 
· Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιεί-
ται σ’ αυτό η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους, και να έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
· Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι:
Το υλικό που θα παραδοθεί είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών.
Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσε-
ων της προμήθειας και ότι συμφωνούν με αυτούς.
· Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται ότι είναι απαραίτητο για να βοηθήσει στην αξιολόγη-
ση των προσφορών.
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΔΟΤΑ. Εάν δεν προσκομίσουν όλα τα 
ανωτέρα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

Α   ρ θ ρ ο 5ο  
Τρόπος διενεργείας του διαγωνισμού
α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:
  1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
  2.Τις Τεχνικές προδιαγραφές, σχέδια  ,λοιπά στοιχειά και πληροφορίες.
  3.Σφραγισμενο φάκελο με την οικονομική προσφορά στον οποίο  θα αναγράφετε 
΄΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΄΄ και θα έχει τις ίδιες ενδείξεις του κύριου φακέλου 
β) Οι προσφορές θα γίνονται δέκτες από την αρμόδια επιτροπή  την Παρασκευή 



22-11-2013 και  ώρα 10.15 ακριβώς. Μετά το περάς του ανωτέρω χρόνου, καμία 
προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται 
χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού 
για λόγους ανώτερα βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 
την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την  29/11/2013 ημέρα  Παρασκευή 
και ώρα. 10:15 π.μ.  στον ίδιο χώρο. 

γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δέκτες.
δ) Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως 
των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει 
δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φάκελων των προσφορών κατά σειρά 
επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά .
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται άπαυτου ο 
αυτός με κενόν του εξωτερικού φάκελου αύξοντος αριθμός.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην 
αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
Η επιτροπή στη συνεχεία και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δέκτες και ποιες απορρίπτονται.
Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται 
και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς 
τους  με  τον  σφραγισμένο  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς. Η  αποσφράγιση  των 
οικονομικών   προσφορών θα  γίνει  ,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των 
τεχνικών και  λοιπών στοιχείων   των προσφορών , την ημερομηνία και  ώρα,  που θα  
ορίσει  η Επιτροπή   και  θα κάνει  γνωστό στους  ενδιαφερόμενους     με  έγγραφο της  .
Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζομένου η δεν είναι σύμφωνες 
με τους ορούς της διακήρυξης απορρίπτονται.
Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν 
η σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους ορούς της διακήρυξης.
Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό 
μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μελή της επιτροπής.
Κατόπιν ακολουθητέοι η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού.
Άρθρο 6 ο
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών, συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς 
με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγη-
σης και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από ειδική τριμελή επιτρο-
πή που ορίστηκε με την 19/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Κριτήρια Αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.



Τα στοιχεία κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες για κάθε προϊόν με συντελεστή βαρύτητας
εβδομήντα (60), και τριάντα (40) αντίστοιχα που προσδιορίζει την Σταθμισμένη Βαθμο-
λογία.
1η Ομάδα
Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών όπως απαιτούνται από τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΣ» που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση για κάθε προϊόν και μεταφορά τε-
χνογνωσίας.
2η Ομάδα
Χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης - εξυπηρέτησης (service) και ανταλ-
λακτικών, εγγύηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη μετά την πώληση .
Όλες οι παραπάνω ομάδες βαθμολογούνται τμηματικά στα επί μέρους στοιχεία με συνο-
λική βαθμολογία πενήντα (50) βαθμών για κάθε ομάδα όταν καλύπτονται ακριβώς οι 
όροι της διακήρυξης  και με δυνατότητα αυξομείωσης δέκα (10) βαθμών εάν υπερκαλύ-
πτουν η όχι τους όρους.
Συμφερόμενη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής 
της προτεινόμενης προσφοράς προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία. της τεχνικής προ-
σφοράς.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με κλει-
στές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με κριτήριο τη συμφερότε-
ρη τιμή της προσφοράς, μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια  ακο-
λούθως :
Για το Τμήμα Α του ζητούμενου εξοπλισμού οι προφορές θα αξιολογηθούν ανά είδος.
Για το Τμήμα Β του ζητούμενου εξοπλισμού οι προφορές θα αξιολογηθούν συνολικά.
Για το Τμήμα Γ του ζητούμενου εξοπλισμού οι προφορές θα αξιολογηθούν ανά είδος
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Προ της υπογραφής της σύμβασης  ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης και λειτουργίας ίση με το 10% της συμβατικής τιμής της προμήθειας   
Α   ρ θ ρ ο 7  ο  
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση των συμφωνημένων θα γίνει στον Δήμο Ηρακλείου και στο χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία και στο χρόνο που θα ορίσει η σύμβαση , όχι αργότερα 
από την παρέλευση 15 ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση 
εντός του έτους 2013.
Άρθρο 8 ο
Παραλαβή
Η παραλαβή θα γίνει από ειδική τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την 59/2013 απόφα-
ση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 9 ο
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή και από τον έλεγχο που θα πραγματοποιηθεί αποδειχθεί ότι το 
υλικό δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμη-



θευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο νέο εξ ολοκλήρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ . 

Ποινές ρήτρες –έκπτωση αναδόχου 
Εφόσον υπάρχει αδικαιολόγητος υπέρβαση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επι-
βάλλονται ποινικές  ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33  του ΕΚ-
ΠΟΤΑ 
Α   ρ θ ρ ο 10ο  
Χρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος εγγυήσεως, των υπό προμήθεια ειδών, θα καθορίζεται στο ένα έτος   κατ' 
ελάχιστο και θα ορίζετε με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή  . Ο χρόνος αυτός 
αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια προς τούτο 
επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δική του δαπάνη 
να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη η φθορά λογά κακής 
ποιότητας η κακής συναρμολογήσεως και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όμοια αίτια.
Άρθρο 11 ο
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας καθως και 
στην πληρωμή της καταχώρησης των δημοσιεύσεών στις εφημερίδες . Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τον Δήμο.
Τιμές προμηθείας - Κρατήσεις
Οι τιμές της προμηθείας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ  .
Α   ρ θ ρ ο 12ο  
Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 
www.heraklion.gr , θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων  και στα 
γραφεία του φορέα και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων κατά τις 
εργάσιμες ήμερες και ώρες , επίσης περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε μια 
ημερήσια  εφημερίδα  του νομού και θα αποσταλεί στο επιμελητήριο για ενημέρωση των 
μελλών του . Τα έξοδα δημοσίευσης βαραίνουν τον ανάδοχο . 

Δήμος Ηρακλείου
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

http://www.heraklion.gr/
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