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Θέμα: Προμήθεια κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης για τα δημοτικά κοιμητήρια

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1  ο     
Γενικά
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά κινητών και σταθερών καμερών παρακολούθησης, 
υπέρυθρων δεσμών, ψηφιακού καταγραφέα κλειστού κυκλώματος και όλων των απαραίτητων 
υλικών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους στα δημοτικά κοιμητήρια.
Άρθρο 2  ο     
Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.β’.  του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 
323/89  περί  κυρώσεως  Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα.  Η  πίστωση  βαρύνει  τον 
προϋπολογισμό  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2013  με  Κ.Α.  45-7135.012  και  τίτλο 
«Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης Νέου και 
παλαιού Κοιμητηρίου.
Άρθρο 3  ο  
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η  εκτέλεση  της  προμήθειας  αυτής  θα  πραγματοποιηθεί  με  διαγωνισμό  και  κριτήριο  τη 
συμφερότερη  τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 4  ο     
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος
α) Συγγραφή υποχρεώσεων
β) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
γ) Τεχνικές προδιαγραφές
Άρθρο 5  ο     
Δικαιολογητικά συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού)
1. Οι  ενδιαφερόμενοι   πρέπει  να  έχουν  ως  κύριο  αντικείμενο  την  τοποθέτηση  τέτοιων 

συστημάτων σύμφωνα με  την  προσκόμιση  Πιστοποιητικού  του οικείου  Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό η εγγραφή τους και το επάγγελμά 
τους.

2. Να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 
3. Να διαθέτουν Κέντρο Λήψης Σημάτων 24ωρης λειτουργίας. 
4. Να  διαθέτουν  τεχνικό  προσωπικό  τουλάχιστον  10  ατόμων  (προσκόμιση  κατάστασης 

επιθεώρησης εργασίας) ώστε να μπορεί να υποστηρίζει τεχνικά και μετά την λήξη της 
εγγύησης το προαναφερθέν σύστημα.

5. Να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν 
ότι:
− Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και 

να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών. 
− Να  αναφέρουν  ότι  έχουν  λάβει  γνώση  των  όρων  της  παρούσης  Συγγραφής 

Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
6. Να προσκομίσουν πελατολόγιο με παρόμοια εγκατεστημένα συστήματα.
7. Τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την 

αξιολόγηση των προσφορών.



8. Να  καταθέσουν,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  συμπληρωμένο  τον  συνημμένο  πίνακα 
συμμόρφωσης προδιαγραφών.

Άρθρο 6  ο     
Αξιολόγηση προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών με βαθμολογία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κριτηρίων 
και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή 
του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στη  διαδικασία  βαθμολόγησης,  συμμετέχουν  οι  προσφορές  μόνο  όσες  καλύπτουν  ΟΛΕΣ 
ανεξαιρέτως τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/ξης, αφού όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και 
οποιαδήποτε απόκλιση αυτών συνιστά απόρριψη της προσφοράς.

Ο Πίνακας των Κριτηρίων Αξιολόγησης αποτελείται από δύο Ομάδες. 
Ομάδα Α΄: που περιέχει κριτήρια τεχνικής φύσεως, με συντελεστή βαρύτητας 70%. 
Ομάδα Β΄: που περιέχει κριτήρια τεχνικής υποστήριξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α΄

Συμφωνία  προσφοράς  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της 
μελέτης 50%

Σχεδιάγραμμα κάλυψης των χώρων 10%
Λειτουργικά χαρακτηριστικά 5%
Ομοιογένεια υλικού 5%
Σύνολο ομάδας Α΄ 70%

ΟΜΑΔΑ Β΄
Εγγύηση 10%
Τεχνική υποστήριξη 15%
Εκπαίδευση χρηστών 5%
Σύνολο ομάδας Β΄ 30%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ + ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 100%

 Σύμφωνα  με  το  άρθρο  20  του  Π.Δ.  118/07,  η  προσφορά  που  καλύπτει  ακριβώς  την 
απαίτηση  ενός  κριτηρίου  βαθμολογείται  με  100  βαθμούς  στο  κριτήριο  αυτό,  ενώ αν  την 
υπερκαλύπτει η βαθμολογία της μπορεί να ανέλθει μέχρι τους 110 βαθμούς, λαμβάνοντας 
υπόψη το βαθμό υπερκάλυψης, σε σύγκριση πάντοτε και με τις υπόλοιπες προσφορές.
Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται κάθε βαθμολογία με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας 
και το άθροισμα όλων αυτών των γινομένων είναι η Βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. 
Με  βάση  την  παραπάνω  τεχνική  αξιολόγηση  πραγματοποιείται,  μετά  το  άνοιγμα  των 
οικονομικών προσφορών, η οικονομοτεχνική αξιολόγηση, για την ανάδειξη του προμηθευτή, ο 
οποίος έχει υποβάλει την συμφερότερη προσφορά. H προσφορά με τη χαμηλότερη "ανοιγμένη 
τιμή σύγκρισης", προκύπτει από τον τύπο: λ(ανοιγμένη τιμή σύγκρισης) = Συνολική τιμή / 
Συνολική βαθμολογία
Άρθρο 7  ο     
Τόπος παράδοσης
Η παράδοση και τοποθέτηση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνει στα Δημοτικά κοιμητήρια 
παλαιό και νέο  στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Άρθρο 8  ο     
Παραλαβή



Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9  ο     
Πλημμελής κατασκευή
Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι η συσκευές δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές 
τις  μελέτης  και  την  προσφορά  του  προμηθευτή  ή  έχουν  φθορές,  τότε  ο   ανάδοχος 
υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου με άλλες όμοιες τους ή να αποκαταστήσει 
τα μέρη εκείνα που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Άρθρο 10  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. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Ηράκλειο 25/06/2013

Ο συντάκτης O  Διευθυντής 
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