
 1 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  , 
 

 

 Προµήθεια Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών 
(Ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες του 
ενεργού εξοπλισµού και της IP Τηλεφωνίας 
του ∆ήµου  Ηρακλείου. 

 

 

Προϋπολογισµός: 40.000,00 ΕΥΡΩ 

 

                                                               

                        ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ    ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ    ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ    

Ο ∆ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο  διαγωνισµό µε το σύστηµα 
των σφραγισµένων εγγράφων προσφορών και µε κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά για την προµήθεια και εγκατάσταση δυο (2) 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας ένα στη Λότζια και ένα στην 
Μάνδρα του δήµου, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισµού σαραντα χιλιάδων ευρώ (€ 40.000), 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου στη Ν. 
Αλικαρνασού ∆ιονυσίου 13 Α. στις 10/12/2013 και ώρα 10.00 π.µ. 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλαµβάνει την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισµού 
από το Τµήµα Προµηθειών, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, κάθε ηµέρα τις ώρες εργασίας 
δηµοσίων υπηρεσιών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
χωρίς οικονοµική επιβάρυνση. Η παραλαβή της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισµού 
µπορεί να γίνει και µε υπηρεσία ταχυµεταφοράς µε δικές του δαπάνες. Επίσης το πλήρες 
κείµενο της διακήρυξης διατίθεται και µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
www.heraklion.gr. Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα 
δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να 
λάβει γνώση γι' αυτές. 

Ο διαγωνιζόµενος, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 
2 περ. α του Π.δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η 
ανωτέρω ένστασή του, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προµήθεια αφορά: δυο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας , οι 
τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά δίδονται αναλυτικά στο 
επισυναπτόµενο αρχείο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο είναι αναπόσπαστο 
τµήµα της παρούσας διακήρυξης. 



 2 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠPΟΫΠOΛOΓlΣMOΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(€ 40.000,00) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη που προκαλείται 
βαρύνει τον Κ.Α.70-7135.018 του προϋπολογισµού του 2013 για την προµήθεια 
ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών σε δηµοτικά 
κτίρια.  

ΑΡΘΡΟ 3 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο διαγωνισµό µπορεί να λάβει µέρος κάθε Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών, το οποίο µπορεί να εκτελέσει τη ζητούµενη 
προµήθεια µε τις προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης και του 
επισυναπτόµενου σε αυτή Παραρτήµατος. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο 
διαγωνισµό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφη προσφορά που θα αφορά το σύνολο της 
ζητούµενης προµήθειας. ∆εν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προφορές 
που υποβάλλονται για µέρος της προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται  
1.Την ηµέρα και την ώρα του διαγωνισµού  στην επιτροπή Παραλαβής και Αξιολόγησης 
του δήµου Ηρακλείου Κρήτης. 
2. Αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο προκειµένου να πρωτοκολληθούν, στη 
∆ιεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Ηράκλειο Κρήτη, ΤΚ 71202 µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέλθουν στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στον Φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, τα ακόλουθα: 
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 
3. Η ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
4. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού, να αναφέρουν αναλυτικά την αξία των υπό προµήθεια ειδών και να 
υποβληθούν µέσα σε Φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται 
παραπάνω. Μέσα στο Φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα: 
 

1 Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της 
παρούσας διακήρυξης, η Τεχνική Προσφορά των συµµετεχόντων σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 
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2. Φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», που είναι σφραγισµένος επί ποινή 
αποκλεισµού και περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που µπορούν να αναφέρονται και στην 
Αγγλική και πρέπει να είναι καθαρογραµµένες και µονογραµµένες, να µη φέρουν ξύσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 
 
ΑΡΘΡΟ 6  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6.1  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι  Προσφέροντες  οφείλουν  µε  ποινή  αποκλεισµού,  µαζί  µε  την  προσφορά,  να  
καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 
καλύπτει το 5% της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  του  Έργου  
συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 2.000,00€.  

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς.   

Η  εγγύηση  συµµετοχής  επιστρέφεται  στον  Ανάδοχο  µετά  την  κατάθεση  της  εγγύησης  
καλής εκτέλεσης,  εντός  πέντε  (5)  ηµερών  από  την  υπογραφή  της  σύµβασης,  ενώ  
στους  λοιπούς προσφέροντες  µέσα  σε  πέντε  (5)  εργάσιµες  ηµέρες  από  την  ηµεροµηνία  
κοινοποίησης  της Κατακύρωσης. Η  εγγύηση  συµµετοχής  εκδίδεται  από  πιστωτικά  
ιδρύµατα  ή  άλλα  νοµικά  πρόσωπα  που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, 
σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.  

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

6.2 ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, εκτός από την προαναφερόµενη 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής τους στο διαγωνισµό να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισµού:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται 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. 

2. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας . 

α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσµεύουν τα 
νοµικά πρόσωπα (π.χ. οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., 
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε. και νόµιµοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νοµικό 
πρόσωπο). 

β. Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
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τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή 
απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε 
και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση, καθώς και 
στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το 
νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 
2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του 
∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.   

4.) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  µε την οποία ο διαγωνιζόµενος θα δηλώνει και θα δεσµεύετε 
ότι µπορεί να εκτελέσει την προµήθεια    σε είκοσι ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης . 

5.Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86  στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

Το υλικό που θα παραδοθεί είναι σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης και της συγγραφής υποχρέωσης  και 
ότι συµφωνούν µε αυτούς.  

Οποιοδήποτε στοιχείο θεωρείται ότι είναι απαραίτητο για να βοηθήσει στην αξιολόγηση των 
προσφορών. 

Εάν δεν προσκοµίσουν όλα τα ανωτέρα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν 
απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο αντίγραφα µέσα στον κύριο φάκελο, στο 
ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και στον άλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» 
, η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου στην οποία θα εκτίθενται τεκµηριωµένα οι 
τεχνικές προδιαγραφές του υπό προµήθεια εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας. 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 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου.  
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και  πληροφοριών εµπιστευτικού 
χαρακτήρα  γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 
συµφέροντά τους, τότε  διαγωνιζόµενος οφείλει να σηµειώνει επ' αυτών την ένδειξη 
«Πληροφορίες Εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 
λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του διαγωνιζοµένου.  
 
Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει εντός της Τεχνικής του Προσφοράς να συµπεριλάβει 
υποχρεωτικά και µε ποινή απορρίψεως δήλωση - ενιαία εγγύηση καλής λειτουργίας - δωρεάν 
συντήρησης για το σύστηµα µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και χωρίς 
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κανένα επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή για περίοδο τουλάχιστον αυτή που 
αναφέρεται στο Παράρτηµα. Αν δεν αναφέρεται ειδικά περίοδος εγγύησης, ο 
διαγωνιζόµενος υποχρεούται να προσφέρει αρχικό διάστηµα εγγύησης - δωρεάν συντήρησης 
τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του εξοπλισµού. Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόµενος προσφέρει 
µεγαλύτερη περίοδο εγγύησης, αυτό θα ληφθεί θετικά υπ' όψιν κατά την αξιολόγηση της 
προσφοράς του.  
 
Κατά το διάστηµα εγγύησης - δωρεάν συντήρησης, ο διαγωνιζόµενος είναι υπεύθυνος για 
την χωρίς καθυστέρηση και αποκλειστικά µε δικά του έξοδα θεραπεία κάθε ελαττώµατος 
που παρουσιάζεται στον εξοπλισµό (στα έξοδα περιλαµβάνονται και όλα τα έξοδα 
µετακίνησης, διαµονής και αµοιβής προσωπικού και µεταφοράς εξοπλισµού), εκτός εάν 
αυτό αποδεδειγµένα προέρχεται από αιτία που δεν έχει σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, 
τα υλικά ή τη σχεδίαση.  
 
Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της εγγύησης - δωρεάν συντήρησης παρουσιαστούν 
επαναλαµβανόµενες βλάβες σε κύρια µέρη του εξοπλισµού, τα οποία οφείλονται σε 
κατασκευαστική ατέλεια ή κρυµµένα ελαττώµατα, ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να 
αντικαταστήσει αποκλειστικά µε δικά του έξοδα τα κύρια αυτά µέρη µε άλλα καινούργια και 
αµεταχείριστα. Στην περίπτωση αυτή ανανεώνεται η διάρκεια εγγύησης και δωρεάν 
συντήρησης µε νέα ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία αντικατάστασης των κύριων 
µερών. Εάν σφάλµα στη σχεδίαση προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ή 
τµήµατος αυτού, η συµφωνηµένη εγγύηση ανανεώνεται και η πλήρης συµφωνηµένη 
περίοδος εγγύησης - δωρεάν συντήρησης επαναρχίζει από την ηµεροµηνία επανόρθωσης του 
σφάλµατος.  
Οι ελάχιστες προδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι: 
i. Επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε µέρους που θα παρουσιάσει προβλήµατα 
λειτουργίας. 
ii. Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας γενικά. 
iii. Για την εφαρµογή των παραπάνω ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να διατηρεί καθ' όλη τη 
διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεµα ανταλλακτικών, το οποίο θα αναφερθεί 
στην προσφορά και του οποίου η πληρότητα θα αξιολογηθεί. 
iv. Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν σαφή δέσµευση περί εκπλήρωσης των 
παραπάνω υποχρεώσεων, καθώς και αναλυτική περιγραφή των όρων εγγύησης καλής 
λειτουργίας. 
ν. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος θα χρησιµοποιήσει για την τεχνική υποστήριξη 
τρίτους (π.χ. επίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους ή άλλο) που 
βρίσκονται στην περιοχή εγκατάστασης των προµηθευόµενων ειδών, οφείλει να το δηλώσει, 
καθώς επίσης να υποβάλει και την αντίστοιχη δέσµευση των τρίτων ότι αποδέχονται την 
ανάθεση αυτή. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας - δωρεάν συντήρησης 
ο Προµηθευτής υποχρεούται να παρέχει υπεύθυνο service (on site επισκευή και 24ωρη 
τηλεφωνική υποστήριξη), αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, και να διαθέτει τα απαιτούµενα 
ανταλλακτικά για τρία (3) έτη τουλάχιστον. 
 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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Σε χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου µε την ένδειξη 
«ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο (2) αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων 
θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και στον άλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» , η οικονοµική 
προσφορά του διαγωνιζόµενου για το σύνολο των υλικών και εργασιών, στην οποία θα 
παρατίθεται η συνολική προτεινόµενη τιµή σε ευρώ, καθώς επίσης αναλυτικά η αξία 
εκάστου είδους σε ευρώ. Ο υποφάκελος της οικονοµικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
Οι τιµές που προτείνονται από τον προσφέροντα είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο. Οι 
προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τον προσφέροντα για εξήντα (60) ήµερες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί, 
εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα 
ίσο µε το προβλεπόµενο από την παρούσα διακήρυξη. Αύξηση των τιµών από τυχόν λάθη 
και παραλείψεις από την πλευρά του Προµηθευτή δεν γίνονται αποδεκτές. Στο συνολικό 
ποσό της οικονοµικής προσφοράς θα περιλαµβάνονται και όλα τα τυχόν έξοδα που θα 
χρειαστεί να αναλάβει ο ανάδοχος. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές 
προσφορές. 
 

ΑΡΘΡΟ 9  

Ι. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια την ηµέρα, ώρα και στον τόπο που 
ορίζεται ανωτέρω από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου Ηρακλείου παρουσία 
των συµµετεχόντων αυτοπροσώπως ή των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι θα πρέπει να 
προσκοµίσουν εξουσιοδότηση, που τους δίνει το δικαίωµα να παρευρίσκονται κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών. 
 
ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών σε σχέση µε την λύση της τεχνικής περιγραφής θα λάβει 
υπόψη της το συσχετισµό της προσφερόµενης τιµής µε την ποιότητα και τις δυνατότητες του 
εξοπλισµού, καθώς και την εκτιµούµενη επιπλέον επιβάρυνση του ∆ήµου Ηρακλείου σε 
υποστήριξη του συστήµατος των εφεδρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και από 
σχεδιαζόµενες µελλοντικές αυξήσεις ηλεκτρικών φορτιών. 
 
2. Επίσης θα αξιολογηθεί ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισµού στους  
χώρους του ∆ήµου Ηρακλείου.  
 
3. Η προσφερόµενη εγγύηση όλων των µερών του εξοπλισµού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 
έτη. 
 
ΙΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών δύναται να γίνει από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
την ίδια ηµέρα και ώρα που ορίζεται ανωτέρω ή σε διαφορετική ηµεροµηνία που θα ορίσει η 
Επιτροπή του διαγωνισµού. 
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, αξιολογούνται 
µόνο οι προσφορές που: 

• εµπεριέχουν ορθά τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 
της παρούσας. 
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• είναι τεχνικά αποδεκτές σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους όρους της διακήρυξης. 
 

Οι αποδεκτές τεχνικές προσφορές βαθµολογούνται βάσει των κριτηρίων του κάτωθι πίνακα: 

 

α/α 
Κριτήρια αξιολόγησης 
για κάθε προσφορά n 

Βαθµολογία 
προσφοράς n 
για κριτήριο ί: 
βi,n 

(100-110) 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 
κριτηρίου i: 
σi 
(%) 

Σταθµισµένη 
Βαθµολογία 
προσφοράς n 
για κριτήριο i: 
σi x βi,n 

1 Συµφωνία των 
προσφερόµενων υλικών 
µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως 
αυτές καθορίζονται στη 
διακήρυξη 

 

80% 

 

2 Η παρεχόµενη εγγύηση 
καλής λειτουργίας ή 
διατήρησης 

 
10% 

 

3 Χρόνος παράδοσης  5%  

4 

Η ποιότητα της 
εξυπηρέτησης 
(SERVICE) µετά την 
πώληση και της 
τεχνικής βοήθειας εκ 
µέρους του  
προµηθευτή, καθώς και η 
εξασφάλιση 
ύπαρξης ανταλλακτικών. 

 

5% 

 

Συνολική βαθµολογία της 
Τεχνικής Προσφοράς n 

Bn = σ1 x βi,n + σ2 x βi,n + σ3 x β3,n +σ4 x β4,n 

 

Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις όπου 
καλύπτονται επακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 
110 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τις διακήρυξης. Η σταθµισµένη βαθµολογία µίας 
προσφοράς ως προς κάποιο κριτήριο είναι το γινόµενο του συντελεστή βαρύτητας του 
κριτηρίου επί τον βαθµό που έλαβε η προσφορά για το συγκεκριµένο κριτήριο. Τέλος, η 
συνολική βαθµολογία του τεχνικού µέρους κάθε προσφοράς, είναι το άθροισµα των 
σταθµισµένων βαθµολογιών σε όλα τα κριτήρια. Η τελική βαθµολογία κυµαίνεται από 100 
έως 110 βαθµούς. 
 
Έπειτα από την αξιολόγηση και τη βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες από τις 
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω, ακολουθεί: 
- Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης  
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- Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας Προσφοράς µε 
βάση τον τύπο Λn=Κn/Βn, όπου: 

i. Κn το συνολικό κόστος της Προσφοράς n, 

ii. Βn η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς n, 

iii. Λn ο συνολικός δείκτης κατάταξης της Προσφοράς n, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 

δεκαδικά ψηφία. 

- Επικρατέστερη είναι η Προσφορά µε το µικρότερο Λn. 

Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητά διευκρινίσεις επί των όρων της προσφοράς 
κάθε ενδιαφερόµενου κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών και µέχρι το πέρας 
της αξιολόγησής τους και αυτό θα σηµειώνεται στο σχετικό πρακτικό. 
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται 
προσφορές, εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 

Η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται µέχρι 31/12/2013 . Τα είδη πρέπει να 
συνοδεύονται από πλήρες εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά ή αγγλικά, καθώς και από 
συνοπτικό Φυλλάδιο οδηγιών και στα ελληνικά. 
 
Σε περίπτωση δε που ο Προµηθευτής δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και η προµήθεια 
δεν ανταποκρίνεται στους όρους της παρούσας και των αναπόσπαστων µερών της, η 
Υπηρεσία του ∆ήµου Ηρακλείου, κατόπιν σύστασης της επιτροπής  παραλαβής, κηρύσσει 
έκπτωτο τον ανάδοχο και προβαίνει σε νέο διαγωνισµό, εφόσον εξακολουθεί να έχει 
ενδιαφέρον για την εκτέλεση της προµήθειας. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

Εάν ο Προµηθευτής δεν εκτελέσει την προµήθεια, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται χωρίς 
όχληση και ανεξάρτητα από άλλα τυχόν δικαιώµατα που της παρέχει η σύµβαση, η 
διακήρυξη ή ο νόµος να απαιτήσει ποινική ρήτρα ίση µε το 10 % της συνολικής αξίας των 
υπό προµήθεια συστηµάτων. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υπό προµήθεια 
συστηµάτων στους χώρους του δήµου Ηρακλείου και όπως ακριβώς προβλέπεται από την 
παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλες 
αρµοδιότητες που της παρέχει η σύµβαση, η προκήρυξη ή ο νόµος, να απαιτήσει ποινική 
ρήτρα ίση µε το 10 % της αξίας των υπό προµήθεια συστηµάτων για κάθε δεκαήµερο 
καθυστέρησης. Οι ως άνω ποινικές ρήτρες καταπίπτουν υπέρ της «Αναθέτουσας Αρχής», 
όταν συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως αν η «Αναθέτουσα Αρχή» υπέστη 
ή αποδείξει ζηµία. Σε κάθε περίπτωση, η «Αναθέτουσα Αρχή» δικαιούται να επιδιώξει την 
καταβολή και της τυχόν επιπλέον αποδεικνυόµενης ζηµίας της. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Επιτροπή δεν δεσµεύεται και δεν υποχρεούται να προµηθευτεί τα φθηνότερα είδη/ 
υπηρεσίες. Λαµβάνεται υπόψη την ποιότητα, τον χρόνος παράδοσης και τα τυχόν άλλα 
πλεονεκτήµατα των συστηµάτων σε συσχετισµό µε τις ανάγκες του ∆ήµου.  
 
Η κατακύρωση ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα διαγωνιζόµενο, ο οποίος είναι 
υποχρεωµένος να προσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. Ο ανάδοχος που δεν θα προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε µε την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος, οπότε ο διαγωνισµός 
µπορεί να κατακυρωθεί στον επόµενο. 
 
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Ηρακλείου η οποία διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει το 
αποτέλεσµα ή να µαταιώσει ή να επαναλάβει το ∆ιαγωνισµό σταθµίζοντας τα συµφέρονται 
και τις ανάγκες του ∆ήµου χωρίς να έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης όσοι πήραν µέρος σ' 
αυτόν. 
Όταν µε υπαιτιότητα του ∆ήµου Ηρακλείου ο ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει την 
υπόψη προµήθεια εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται 
ανάλογα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 

∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Προ της υπογραφής της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει: 

1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λειτουργίας της προµήθειας , 10% της καθαρής 
αξίας της ανωτέρω προµήθειας που τους ανατέθηκε (χωρίς το ΦΠΑ) σε ΕΥΡΩ.  

Άρθρο 14 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση και τοποθέτηση των συµφωνηθέντων υλικών θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου που 
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 15  

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 16 

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.  
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Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης της προκήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο 
.  

Α ρ θ ρ ο 17 

Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία ∆ήµου στο τµήµα 
προµηθειών του ∆ήµου  και την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.heraklion.gr  θα βρίσκεται στη 
διάθεση των ενδιαφεροµένων τηλ. 2813- 409185-6-9, 2813409403 

β) Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δηµοσιευτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ  στην εφηµερίδα Πατρίδα. 

γ) Η παρούσα ακόµα θα αναρτηθεί : 

• στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου 
• Θα αποσταλεί στο Εµπορικό-βιοµηχανικό επιµελητήριο .  
 

  

 

∆ήµος Ηρακλείου 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΓΑΠΑΚΗΣ   ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

 

 

 


