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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ

του έργου «"Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος
των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07" του

Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"»

Προϋπολογισμού:  40.968,85 €

Με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή

Οκτώβριος 2013
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

         Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης  έχοντας υπόψη του : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν 2286/95.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτ.

11389/93).

5. Τις  αποφάσεις  του  Υπουργού  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  &  Ναυτιλίας

Π1/3305/2010 και Π1/3306/2010.

6. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010)

7. Την υπ΄αριθμ.  86/16-01-2012 Πράξη ένταξης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των

Φύλων

8. Την  υπ΄αριθμ.   105/25-02-2013  &  ΑΔΑ:  ΒΕΔΓΩ0Ο-ΛΚΒ  απόφαση  του  Δημοτικού

Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας.

9. Την  υπ΄αριθμ.   198/26-03-2013  &  ΑΔΑ:  ΒΕΑΘΩ0Ο-ΡΜΣ  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής,  με  την  οποία  ψηφίσθηκε  η  πίστωση  καθώς  και  η  σύσταση  Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών 40.968,85€ ευρώ, σε βάρος

του ΚΑ 15-7135.049, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, για την προμήθεια

«Εξοπλισμού  για  τη  λειτουργία  ξενώνα  φιλοξενίας  γυναικών  θυμάτων  βίας»  και

εγκρίθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού

10. Την  υπ΄αριθμ.  604/03-10-2013  &  ΑΔΑ  ΒΛΛ4Ω0Ο-8Κ3  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, με την οποία ακυρώθηκε ο από 30/09/2013 διενεργηθέν διαγωνισμός, για την

προμήθεια «Εξοπλισμού για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».

11. Την  υπ΄αριθμ.  654/14-10-2013  &  ΑΔΑ  ΒΛΛΞΩ0Ο-Ζ8Ω  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού και τροποποιεί τους

όρους  της  μελέτης  ,  για  την  προμήθεια  «Εξοπλισμού  για  τη  λειτουργία  ξενώνα

φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι. Τη διενέργεια πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, για

την προμήθεια «Εξοπλισμού για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

ΟΜΑΔΑ Α   ΕΠΙΠΛΑ

ΟΜΑΔΑ Β   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ Γ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΟΜΑΔΑ Δ   ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε   ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ζ   ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Κάθε  προμηθευτής  μπορεί  να καταθέσει  προσφορά  για  μία  ομάδα  εξοπλισμού  (στο  σύνολο

αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις ομάδες εξοπλισμού του διαγωνισμού (περίπτωση β της

παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Προσφορές οι οποίες καλύπτουν μέρος από τα ζητούμενα

είδη  της ομάδας ή των ομάδων θα απορρίπτονται.  Σε κάθε περίπτωση η προσφορά του θα

πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με το ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που

ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. της ομάδας ή των ομάδων

που συμμετέχει. 

II. Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 

τιμή, εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές με τους παρακάτω όρους

ΑΡΘΡΟ 1ο

Τεύχη δημοπράτησης

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος

είναι: 

α)  Η παρούσα διακήρυξη

β)  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

γ)  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

δ)  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  

ε)  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

στ) Η Οικονομική Προσφορά 

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για    
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για τη λειτουργία του  Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» 4
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ΑΡΘΡΟ 2ο

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι  40.968,85€ συμπεριλαμβανομένου το

Φ.Π.Α.  και  θα  βαρύνει  τον  κωδικό  Κ.Α  15-7135.049 του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  του

τρέχοντος οικονομικού  έτους με τίτλο  «"Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον

άξονα  προτεραιότητας  07"  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  "Διοικητική

Μεταρρύθμιση 2007-2013"» Υποέργο 2:  «Προμήθεια   εξοπλισμού για τη λειτουργία του

ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας».

Αναλυτικά ο Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός είναι:

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ
(χωρίς
ΦΠΑ)

(σε ευρώ)

1 ΟΜΑΔΑ Α : ΕΠΙΠΛΑ 12.638,21

2 ΟΜΑΔΑ Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5.450,00

3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.167,48

4 ΟΜΑΔΑ Δ : ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 7.862,60

5 ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1.231,71

6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.145,00

7 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  813,01

ΣΥΝΟΛΟ 33.308,01

ΦΠΑ 23% 7.660,84

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΕ ΕΥΡΩ) 40.968,85

ΑΡΘΡΟ 3ο

Χρόνος Εκτέλεσης της Προμήθειας

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Πληροφορίες

Τα  έγγραφα  της  προμήθειας  μπορούν  να  ζητηθούν  από  την  Δ/νση  Προγραμματισμού,

Οργάνωσης  &  Πληροφορικής  τηλ.  2813  409213,  οδός  Ανδρόγεω  2,  4ος όροφος,  όλες  τις

εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  αλλά  και  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ηρακλείου

(www.heraklion.gr).

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για    
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ΑΡΘΡΟ 5ο

Ημερομηνία διαγωνισμού ,αποσφράγισης προσφορών.

Ημερομηνία  διαγωνισμού,  αποσφράγισης  των  δικαιολογητικών  ,από  την  αρμόδια  Επιτροπή

ορίζεται  η  30  Δεκεμβρίου  ημέρα  Δευτέρα και  ώρα.  10:00  π.μ.(λήξη  επίδοσης

προσφορών  ). Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καταθέσουν  τις  προσφορές  τους  στην

Επιτροπή την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (οδός Αγ.

Τίτου  1,  Τμ.  Πρωτοκόλλου).  Οι  προσφορές  ακόμα  μπορούν  να  σταλούν,  κατατεθούν

ταχυδρομικά μέχρι και την προηγουμένη του διαγωνισμού στην παραπάνω διεύθυνση.  

Ημερομηνία αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

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  .

ΑΡΘΡΟ 6ο

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ 

αυτόν συντάσσονται επί ποινή αποκλεισμού στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές που μπορούν να προσφέρουν τα προς προμήθεια

είδη κατά ομάδα , ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής  ή  συνεταιρισμοί  ή

κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών. 

Στην περίπτωση των ενώσεων προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, πρέπει να

ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Τα φυσικά και  νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις  ή κοινοπραξίες αυτών που

υποβάλουν  κοινή  προσφορά,  απαιτείται  να  προσκομίσουν  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά

προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο με το αντικείμενο του

έργου  επαγγελματικό  ή  εμπορικό  μητρώο  ή  να  προσκομίσουν  σχετική  ένορκη  βεβαίωση  ή

πιστοποιητικό που να τους νομιμοποιεί για την παροχή των απαιτούμενων προμηθειών υπό τους

όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης, θα πρέπει να

ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και προς τον οποίον

θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο, στο
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πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της

εκπροσώπησης και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω

διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και

τα εξής δικαιολογητικά:

Α. Οι Έλληνες πολίτες 

1.  Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό.  Οι  εγγυητικές  εκδίδονται  με  ισόποσο

γραμμάτιο  του  Τ.Π.κ.Δ  ή  του  ΤΣΜΕΔΕ  ή  εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισμένης  Τράπεζας

συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο και να είναι σύμφωνες με το συνημμένο

στη διακήρυξη υπόδειγμα.

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη

μετάφραση.

Η  εγγύηση  για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  είναι  το  5%  επί  της  συνολικής

προϋπολογισθείσας  από  την  Υπηρεσία  δαπάνη  χωρίς  το  Φ.Π.Α.  των  ομάδων  ή  της  ομάδος

συμμετοχής, συγκεκριμένα:

 Για την ΟΜΑΔΑ Α   ΕΠΙΠΛΑ η εγγύηση συμμετοχής είναι 631,91 €

 Για την ΟΜΑΔΑ Β   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ η εγγύηση 

συμμετοχής είναι 272,50 €

 Για την ΟΜΑΔΑ Γ   ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ η εγγύηση συμμετοχής είναι 158,37 €

 Για την ΟΜΑΔΑ Δ   ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ η εγγύηση συμμετοχής είναι 393,13 €

 Για την ΟΜΑΔΑ Ε   ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ η εγγύηση συμμετοχής είναι 61,59 €

 Για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ η εγγύηση συμμετοχής είναι

107,25 €

 Για την ΟΜΑΔΑ Ζ   ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  η εγγύηση συμμετοχής είναι  40,65 €

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι

είναι  ενήμεροι ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους  που  αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής

ασφάλισης και ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις τους  κατά  την  ημερομηνία

διενέργειας του διαγωνισμού.

3.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε

αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια

αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
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4.  Υπεύθυνη δήλωση  του  άρθρου  8 του  Ν.1599/86,  με  την οποία  θα  δηλώνεται  ότι:έλαβαν

γνώση των όρων της διακήρυξης και  των τεχνικών προδιαγραφών και  αποδέχονται αυτούς

πλήρως και ανεπιφύλακτα.

5. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο

να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής Αρχής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

7. Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής Αρχής ή Διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει

ότι  δεν  τελούν  υπό  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής

εκκαθάρισης ή  αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  υπό άλλη ανάλογη

διαδικασία.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί  η προμήθεια οφείλει  πριν την υπογραφή της

σύμβασης,  να  προσκομίσει  στο  Δήμο  τα  πρωτότυπα  έγγραφα  και  πιστοποιητικά  της

προηγούμενης παραγράφου.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 2

και 3 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την

οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Β. 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.

Λοιπά δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα

δικαιολογητικά:

1. Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου αναδόχου, το οποίο βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, 

προκειμένου να αναγραφεί ο αριθμός εισερχομένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της 

προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της 

προσφοράς (βάσει άρθρου 11 της παρούσης)

2. Πρακτικό Αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου του προσφέροντος με το οποίο να: 
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 Εγκρίνεται  η  συμμετοχή  του  στο  διαγωνισμό.  Σε  περίπτωση  ένωσης  εταιρειών

εγκρίνονται,  με  σχετικό  πρακτικό  απόφασης  του  διοικούντος  οργάνου  του  νομικού

προσώπου,  η  συμμετοχή  εκάστης  εταιρείας  στο  διαγωνισμό  και  η  σύμπραξη  με  τις

λοιπές  εταιρείες,  μέλη  της  ένωσης.  Στην  περίπτωση  συμμετοχής  φυσικού  προσώπου

στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο

περιεχόμενο.

 Εγκρίνεται και  παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος)

εξουσιοδότηση  (με  το  γνήσιο  της  υπογραφής)  να  υπογράψει  όλα  τα  απαιτούμενα

δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά

και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού,

καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των άρθρων 8 και 9 της 

παρούσας διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δύναται  να  καλέσει  εγγράφως  τους  υποψηφίους  να  παράσχουν

συμπληρωτικές διευκρινίσεις επί των ήδη νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και

να  αποκλείσει  τους  υποψηφίους  που  δεν  θα  προβούν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπής

Διαγωνισμού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την

ημερομηνία της πρόσκλησής τους.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά την λήξη της

προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τρόπος κατάθεσης προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον πρόχειρο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν

έγγραφες προσφορές  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη και  η

υποβολή προσφοράς είναι υποχρεωτική για το σύνολο κάθε ομάδας. Κάθε προμηθευτής

μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή και περισσότερες ομάδες εξοπλισμού. Για κάθε ομάδα

από αυτές κάθε προμηθευτής πρέπει να καταθέσει προσφορά μόνο για το σύνολο ειδών αυτής.

Προσφορές που καλύπτουν μέρος από τα ζητούμενα είδη της ομάδας θα απορρίπτονται.      

2.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι

και την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσης. 

Οι  προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία  μπορούν να  κατατεθούν την ημέρα  και

ώρα του διαγωνισμού απευθείας στην  Επιτροπή διενέργειας  και ελέγχου των δικαιολογητικών

του  διαγωνισμού  ή  να σταλούν   ταχυδρομικά   μέχρι  την  προηγούμενη  της   ημερομηνίας

διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Κατά  την  ημέρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  μπορούν  να

παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. 
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Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά απεσταλμένες προσφορές δεν

πληρούν τα οριζόμενα από τις προηγούμενες διατάξεις δεν λαμβάνονται υπόψη.

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.

Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος

της διακηρύξεως αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. 

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε

υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της εργασίας ως και τα

συμβατικά στοιχεία της αντίστοιχης μελέτης. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο

φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος. 

Στο  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και

αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση ασυμφωνίας. 

Οι προσφορές όσων μετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο

του  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ είτε  αυτοπροσώπως  είτε  ή  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπο τους. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1)

3. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και το 

τμήμα (ομάδα) της προμήθειας για την οποία υποβάλλεται προσφορά  

4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από έγγραφο υποβολής προσφοράς, στο

οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών που υποβάλλει την

προσφορά.

Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού: 

1) Όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  η  εγγύηση  συμμετοχής  και  τα  τεχνικά

στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), σύμφωνα με τις τεχνικές

προδιαγραφές της μελέτης. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα περιέχουν:
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• Τα Προσφερόμενα είδη με τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία θα είναι

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και θα είναι σύμφωνα με

τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Τα  εμπορικά  φυλλάδια  (PROSPECTUS,  φωτογραφίες,  τεχνικά  φυλλάδια,

εγχειρίδια κλπ)

• Τα πιστοποιητικά τα οποία βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή

ορισμένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας.

• Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών (σε

όποια είδη του εξοπλισμού απαιτούνται) για μια δεκαετία.

2) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με  την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

(πρωτότυπο και αντίγραφο).  

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

          Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο των πρωτοτύπων όσο και των αντιγράφων θα είναι

τοποθετημένα  στον  ίδιο  φάκελο,  θα  φέρουν  υπογραφές  ανά  σελίδα  του  νόμιμου

εκπρόσωπου της εταιρείας ή του προμηθευτή και  θα είναι  οπωσδήποτε τοποθετημένα-

συνδεδεμένα  σε  δύο  πλήρεις  χωριστές  σειρές,  σε  χωριστά  κλασέρ,  με  τις  ενδείξεις

«πρωτότυπο προσφοράς» και «αντίγραφο προσφοράς».

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου

όγκου  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και

ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  τη  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  και  τις  λοιπές

ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν

υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι ευκρινής και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

Χρόνος ισχύος των προσφορών

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 μήνες από την επόμενη της

διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την

προσφορά τους.

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  διακήρυξη,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον το ζητήσει από την Υπηρεσία, πριν

από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την

διακήρυξη.
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων

20 παρ.5 και 23 παρ.2. του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Αντιπροσφορές

Στους  διαγωνισμούς  δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της

συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού

Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι 

την ημερομηνία  υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15

παρ. 1α.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν μόνο

από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε

στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην

αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσία, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από

την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή 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 στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

2.  Οι  ανωτέρω αποφάσεις  της Οικονομικής  επιτροπής καθώς και  οι  αποφάσεις  τους

γενικά που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους

και είναι δυνατή η προσβολή τους στον  οικείο Περιφερειάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ.

όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους,

προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 14ο

Προσφερόμενη  τιμή

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται

στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
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επιβάρυνση,  εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του  υλικού  στο Δήμο,  που  προβλέπεται  στην

διακήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

3.  Εάν η  προσφερόμενη  τιμή  είναι  σε  άλλο νόμισμα ισχύουν οι  διατάξεις  του  ΕΚΠΟΤΑ που

αναφέρονται στο άρθρο 16.

Άρθρο 15ο

Παραλαβή και Αποσφράγιση των προσφορών 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Αρμόδια Επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια

μέχρι την οριζόμενη ώρα λήξεως αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 5 της παρούσης.

Σε κάθε φάκελο που παραδίδεται, εφ’ όσον βεβαιωθεί η από το διαγωνιζόμενο νόμιμη

επίδοση της προσφοράς του, αναγράφεται σ’ αυτήν και στο πρακτικό του διαγωνισμού ο ίδιος

αύξων αριθμός. 

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης

των προσφορών και αναγράφεται τούτο στα πρακτικά απαγορευμένης, για οποιονδήποτε λόγο,

της αποδοχής μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.

Μετά  τη  λήξη  της  παράδοσης  των  προσφορών  και  ενώ  συνεχίζεται  δημόσια  η

συνεδρίαση αρχίζει  από την επιτροπή η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών με την

ακόλουθη διαδικασία:

• Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος της προσφοράς,  μονογράφονται  και  σφραγίζονται

από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  όλα  τα  δικαιολογητικά  και  η  ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ  τεχνική

προσφορά  κατά  φύλλο.  Στην  αποσφράγιση  παρίστανται  οι  διαγωνιζόμενοι  με  τους

νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. 

• Ο φάκελος της Οικονομικής προσφοράς δεν  αποσφραγίζεται,  αλλά μονογράφεται  και

σφραγίζεται  από  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  παραδίδεται  στην  υπηρεσία,

προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

• Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην

καταχώρηση  αυτών  που  υπέβαλλαν  προσφορές  καθώς  και  των  δικαιολογητικών  που

υπέβαλλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει, κάνει δεκτές τις προσφορές

που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσης και είναι

σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και απορρίπτει τις υπόλοιπες.  

• Η αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών γίνεται σε ημερομηνία και  ώρα που θα

γνωστοποιηθεί  σε αυτούς των οποίων οι  προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές,  με
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σχετική  ανακοίνωση  που  θα  τους  αποσταλεί  με  fax,  ή  έγγραφο  ή  με  ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο,  τουλάχιστον  δύο  ημερολογιακές  ημέρες  πριν  τη  συνεδρίαση  της

Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Κατά  την  αποσφράγιση,  μπορούν  να  παρίστανται  οι

διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους. Οι φάκελοι

των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση

των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων  αποδεκτές,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά

επιστρέφονται στον προσφέροντα μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

• Κατά τη  συγκεκριμένη  ημέρα  και  ώρα  αποσφραγίζεται  ο  υποφάκελος  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  μονογράφεται  το  «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ»  κατά  φύλλο  και  ανακοινώνονται  οι

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ των διαγωνιζομένων.

• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέρχεται στη

συνέχεια  σε  κλειστή  συνεδρίαση  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών

προσφορών  και  προχωρά  στην  τελική  αξιολόγηση  των  προσφορών,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο της παρούσας.

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με

τους όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται.

Επίσης, απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε

κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  αποφαίνεται  του  αποτελέσματος  προς  την  Οικονομική

Επιτροπή για την κατακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού.

Κατόπιν  ακολουθείται  η  νόμιμη  διαδικασία  για  την  έγκριση  του  αποτελέσματος του

διαγωνισμού.

Άρθρο 16ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η  αξιολόγηση  των  προσφορών  για  την  τελική  επιλογή  του  προμηθευτή  ή  των

προμηθευτών  θα  γίνει  με  κριτήριο  τη  χαμηλότερη  τιμή,  λαμβάνοντας  υπόψη  κυρίως  τα

παρακάτω στοιχεία:

• Την  συμφωνία  της  προσφοράς  με  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της

διακήρυξης

• Τον ανταγωνισμό που αναπτύχθηκε

• Την  προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσεφέρθησαν  σε  προηγούμενους

διαγωνισμούς (σε περίπτωση επανάληψης) και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοια

ή παρεμφερή είδη. 
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Άρθρο 17ο

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται  της καταβολής 

δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

Άρθρο 18ο 

Παραλαβή 

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή

ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο.

Άρθρο 19ο 

Πληρωμή 

Ολόκληρη η συμβατική αξία του εξοπλισμού θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική

παραλαβή  της  προμήθειας,  με  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής  που  θα

συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Άρθρο 20ο 

Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο ή τους αναδόχους της προμήθειας βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για

το Δημόσιο, εισφορές κλπ. 

Οι  δαπάνες  δημοσιεύσεως  περιλήψεως  της  διακηρύξεως  αυτής  τα  λοιπά  έξοδα  του

διαγωνισμού  αρχικού  και  ενδεχόμενα  επαναληπτικού  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  που  του

κατακυρώθηκε οριστικά ο διαγωνισμός.

Άρθρο 21ο 

Κατακύρωση

Η  κατακύρωση  της  προμήθειας  θα  γίνει  σε  συμμετέχοντα  που  θα  προσφέρει  τη

χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί

τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού. Το αποτέλεσμα του

διαγωνισμού  θα  εγκριθεί  και  η  προμήθεια  θα  κατακυρωθεί   με  απόφαση  της  Οικονομικής

Επιτροπής.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής

εκτέλεσης αυτής.
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για τη λειτουργία του  Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» 15



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

              

                                                                     Με τη συγχρηματοδότηση της   Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                

Εάν δεν προσέλθει μέσα σε αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν

προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι’ αυτόν τα οριζόμενα στα άρθρα

34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται

αυθημερόν στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο διακοπεί η χρηματοδότηση του Έργου από τον φορέα

χρηματοδότησης ο Δήμος ΔΕΝ έχει την υποχρέωση σύναψης Σύμβασης με τους αναδόχους που

θα αναδειχθούν.

Άρθρο   22ο 

Δημοσίευση

Περίληψη  της  διακήρυξης  θα  δημοσιευθεί  κατά  τα  νόμιμα  στις  εφημερίδες  και  θα

αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.   

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ   

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για    
την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 28 «Προμήθεια για τη 
λειτουργία του  Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» 16



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

              

                                                                     Με τη συγχρηματοδότηση της   Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Ονομασία Τράπεζας ……………….    

Κατάστημα ………………………….

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ημερομηνία έκδοσης …………………….

      ΕΥΡΩ …………..

ΠΡΟΣ:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ΄ αριθμόν ……………… για ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως

μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  …………….(και  ολογράφως)  …………………………………..  υπέρ  της

Εταιρείας ……………………………………, οδός ……………………… αριθμός ………, ΤΚ .…………. (ή σε

περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών α) ……………………………, β) …………………………, κλπ

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της  ιδιότητας  τους  ως  μελών  της  ένωσης  προμηθευτών),  για  τη  συμμετοχή της  στον

διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………………… για την  «Προμήθεια  εξοπλισμού για

τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας», σύμφωνα με την υπ' αριθ.

………………………Διακήρυξή σας.

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω  διαγωνισμό

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας σας,

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης

της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………….(ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι

μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται

στη διακήρυξη).  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονομασία Τράπεζας ……………….    

Κατάστημα ………………………….

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ημερομηνία έκδοσης …………………….

      ΕΥΡΩ …………..

ΠΡΟΣ:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ΄ αριθμόν ……………………  για ΕΥΡΩ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα διά της παρούσης εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………..(και ολογράφως) …………………………………….., στο

οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας …………………………………..,

οδός ………………………………, αριθμός ………, ΤΚ …………, (ή σε περίπτωση ένωσης υπέρ των

εταιρειών  α)  …………………………………………………..,  β)  …………………………………………..,   κλπ

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υπόχρεων μεταξύ τους, εκ

της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των

όρων της με αριθμό  ………………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την «Προμήθεια

εξοπλισμού για  τη  λειτουργία  του  ξενώνα  φιλοξενίας  γυναικών  θυμάτων  βίας» με

κωδικούς …………………….(αριθμός διακήρυξης ……/…..), το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της

συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας ………………………………….ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη

της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε

μας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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