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Ηράκλειο  03/02/2015 

Αρ.Πρωτ : 

 

∆ιακήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την 

Προµήθεια Μελάνια-Τόνερ –drum για εκτυπωτές 

/fax/φωτοτυπικά µηχανήµατα για  

α) τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Ηρακλείου 

Κρήτης  

β)τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του 

∆ήµου Ηρακλείου. 

                                                                                                                                                              
                     

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Ο ∆ήµαρχος Ηρακλείου Κρήτης ,έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις  

α. της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (ΦΕΚ  (ΦΕΚ-185 Β' – ∆ιόρθ. Σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 Β) : 

"Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης-ΕΚΠΟΤΑ". 

β. Τα άρθρα 157 και  201 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α). 

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας και τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του 

∆ήµου µας για την προµήθεια Μελανιών –Τόνερ –drum για την εύρυθµη λειτουργία εκτυπωτών 

/fax/φωτοτυπικών µηχανηµάτων . 

3. Την µε αριθµό 43/2015 (Α∆Α : ΩΩΛΓΩ0Ο-ΩΒΞ) Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

µας µε θέµα « Έγκριση ∆ιενέργειας Προµήθειας µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό Αναλωσίµων ειδών 

µελάνια-τόνερ-drum των υπηρεσιών του ∆ήµου για το έτος 2015» . 

4. Τον κωδικό αριθµό ,Α∆ΑΜ , του πρωτογενούς αιτήµατος µας στο ΚΗ∆ΜΗΣ : 

15REQ002537679. 

5. Την µε αριθµό 34/2015 (Α∆Α: 6Ω08Ω0Ο-Τ09 ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου µας µε τίτλο ««Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη του συνεχιζόµενου έργου : Ανάπτυξη 

∆οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση 

της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07", Υποέργο 3: ∆απάνες λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών 
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θυµάτων βίας ( αµοιβές προσωπικού κλπ)». και την αριθµ. Α-57/14/1/2015 ( Α∆Α : 6Ω08Ω0Ο-

Τ09) Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης . 

6. Την µε αριθµό ………/2015 (Α∆Α : ………………………..) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου µας µε τίτλο ………………………………………….. και τις µε αριθµό ………………………………….. Προτάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης . 

7. Την µε αριθµό 871/2014 (Α∆Α: Α∆Α ΩΘ3ΖΩ0Ο-ΦΨΖ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του 

∆ήµου µας(σε ορθή επανάληψη)  µε τίτλο «'Έγκριση συγκρότησης ετήσιων Επιτροπών ∆ιαγωνισµών 

µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Π.∆ 28/80 κλπ». 

8. Την µε αριθµ. πρωτ. 144547/22-9-2014 απόφαση ∆ηµάρχου µε την οποία εκχωρείται η 

αρµοδιότητα υπογραφής αποφάσεων αναθέσεων, διακηρύξεων, προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και συµβάσεων. 

 

∆ιακηρύσσει ότι 

εκτίθεται σε Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93) κ τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α  ) όπου αυτές 

ισχύουν κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 201 , η προµήθεια αφορά Μελάνια / Τόνερ drum για 

εκτυπωτές / fax / φωτοτυπικά µηχανήµατα έτους 2015 για α) τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και β) τον 

Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε τη συγχρηµατοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) , µε κριτήριο ανάθεσης την  χαµηλότερη τιµή ανά είδος, 

εφόσον τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

 

♦ Κριτήριο Αξιολόγησης 

Χαµηλότερη τιµή ανά είδος εφόσον τηρούνται οι 

τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

♦ Χρόνος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και 

ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών 

● Ηµεροµηνία :  

● Ηµέρα         : 

● Ώρα            : 

 

♦ Τόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 

 

 

♦ Προϋπολογισµός ∆απάνης 
 

43.264,02  ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
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♦ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

► Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Ηρακλείου Κρήτης (µέρος ά) ,ποσό 41.345,22 

ευρώ : Ίδιοι πόροι σε βάρος των Κ.Α 10-

6613.003, 15-6613.003, 20-6613.003, 30-

6613.003, 35-6613.003, 40-6613.003, 45-

6613.003 και 70-6613.003  του εκτελούµενου 

προϋπολογισµού του ∆ήµου µας . 

 

► Για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης (µέρος 

΄β) ,ποσό 1.918,80 ευρώ : στον Κ.Α.Ε  15-

7341.002 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 

2007-2013» µε τη συγχρηµατοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

∆απάνη 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι   43.264,02  €  µε  το  Φ.Π.Α. % και θα 

γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του δήµου ως εξής:   

� στους  ΚΑ 10-6613.003, 15-6613.003, 20-6613.003, 30-6613.003, 35-6613.003, 40-

6613.003, 45-6613.003 και 70-6613.003 µε τίτλο: «Προµήθεια µηχανογραφικού υλικού (µελάνια 

τόνερ)», ποσό 41.345,22 € για το έτος 2015. 

          ► στον Κ.Α.Ε  15-7341.002 µε τίτλο: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών», ποσό 

1.918,80 € για το έτος 2015  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση 2007-2013» µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

Πληροφορίες 

Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από την ∆/νση Οικονοµικού Προγραµµατισµού και 

∆απανών και το Τµήµα Προµηθειών, Τηλ. 2813409185-186, ΦΑΞ 229207 και από την ιστοσελίδα 

του ∆ήµου στο διαδίκτυο www.heraklion.gr.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός και η  αποσφράγιση των δικαιολογητικών ,από την αρµόδια Επιτροπή  ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης,  θα γίνει στο ∆ήµο Ηρακλείου Αγίου Τίτου   1    την   ………. / ………. / 2015  ηµέρα   

…………………  και ώρα   10: 00  (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  

καταθέσουν τις  προσφορές τους  στην Επιτροπή   την  ηµέρα  και  ώρα  του  διαγωνισµού  . Οι  

προσφορές µπορούν  σταλούν, κατατεθούν, ταχυδροµικά  µέχρι και  την  προηγουµένη του  

διαγωνισµού .  Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να  παρίστανται οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων . Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας 

βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα 

δηλαδή την …………../ …………… / 2015  ηµέρα …………………………….    και ώρα   10:00  (λήξη 

επίδοσης προσφορών) στον ίδιο χώρο . 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Γλώσσα 

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

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

1α Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε επίσηµο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές σύµφωνα µε το  (Έντυπο Τιµολόγιο Προσφοράς ∆ήµου) και χωρίς να αλλάξουν την 

µορφή και την σειρά,  µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 

1β. Στο έντυπο τιµολόγιο προσφοράς συµπληρώνεται µόνο στο είδος που προσφέρουµε τιµή, χωρίς 

να διαγράφεται η σειρά σε είδος που δεν προσφέρουµε τιµή.  

2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
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3.Από την διακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά  πρέπει να κατατεθούν δείγµατα του 

υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη 

υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. 

4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή την ηµέρα και ώρα  

του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορούν σταλούν, κατατεθούν, ταχυδροµικά µέχρι και την  

προηγουµένη του  διαγωνισµού . 

 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων  παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαµβάνονται υπ’ όψιν. 

6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις 

προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να 

αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην 

Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Κατάρτιση και Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση-επιστολή 

συµµετοχής στο διαγωνισµό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. 

Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισµού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση-επιστολή θα πρέπει να αναφέρει και τα 

στοιχεία αυτού. Επισηµαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτηµένος 

εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισµού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως 

στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίτυπα, ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται 

ευκρινώς : 
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α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. 

γ. Ο αριθµός της διακήρυξης, 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

 

 

 

Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετούνται τα εξής : 

α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Εντός του 

κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα οριζόµενα στα άρθρα 7  και 8  

δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνικά στοιχεία προσφοράς .  

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

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

β. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαµβάνει τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της 

παρούσης και φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου . 

 

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

προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 

προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει 

αυτή.  

Η προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία 
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τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους 

όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 

αξιολογηθούν.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 

διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, 

είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

 

Άρθρο 7Ο  

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω  

δικαιολογητικά συµµετοχής . Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν : 

Α. Οι Έλληνες πολίτες  

1.Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προεκτιµώµενης  από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. και είναι 703,48 ευρώ.  (άρθρο 157 παρ. 

1 περ. α’ του Ν.4281/2014).  

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και 

το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή  ή αρχή 

τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του 

διαγωνισµού. 

3.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 . 

4. 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 . 

5. 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 
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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. 

Β) Οι αλλοδαποί: 

1. Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προεκτιµώµενης  από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. και είναι 703,48 ευρώ.  (άρθρο 157 παρ. 

1 περ. α’ του Ν.4281/2014).  

 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

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

δραστηριότητας. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του 

εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 

µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. 

Γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 'Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και 

(β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 

∆) Οι συνεταιρισµοί: 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προεκτιµώµενης  από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. και είναι 703,48 ευρώ.  (άρθρο 157 παρ. 

1 περ. α’ του Ν.4281/2014).  

2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου α της παραγράφου αυτής. 

Ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1. 'Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 

ένωση. 
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2. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 

µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 

οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε 

µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους 

παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. Το 

πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και κάθε 

άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από τις 

πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω 

Τεχνικά στοιχεία Προσφοράς . Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού 

,τα κατωτέρω: 

 

1.Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει  , µε θεώρηση 

γνησίου υπογραφής , στην οποία θα δηλώνονται µε τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : 

♦ Ότι το προσφερόµενο είδος είναι σύµφωνο µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας ότι η αποβληθείσα προσφορά είναι σύµφωνη µε το σύνολο των όρων που ορίζονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές τους οποίους και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. 

♦ Ότι πληρούν τις προδιαγραφές του κάθε µηχανήµατος . 

♦ Ότι θα παραδίδονται εσωτερικά συσκευασµένα αεροστεγώς . 

♦ Ότι στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες κατασκευής και λήξης , ο τύπος 

του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται και ο κωδικός του είδους που ορίζεται στο τιµολόγιο 

προσφοράς . 

♦ Ότι θα έχουν χρόνο ζωής τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής που θα 

αναγράφεται στο τιµολόγιο ή δελτίο αποστολής . 

♦ Ότι για τις µελανοταινίες θα προσκοµίζεται κατά την παράδοση τους επιστολή του εργοστασίου 

κατασκευής , η οποία θα βεβαιώνει ότι οι µελανοταινίες είναι καινούριες και ότι η µελάνωση τους 
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έγινε σε χρονικό διάστηµα το πολύ έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσης , η δε ηµεροµηνία 

θα αναγράφεται πάνω σε κάθε κουτί . 

♦ Ότι οι µελανοταινίες θα φέρουν προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής το οποίο να αφαιρείται πριν από 

τη χρήση και ότι θα αναφέρεται το µήκος της ταινίας στη συσκευασία . 

♦ Ότι τα προσφερόµενα είδη (original ή ισοδύναµα) είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση και ότι 

προσφέρεται ο κωδικός του µελανιού µε τη µεγαλύτερη χωρητικότητα (αριθµός σελίδων) σύµφωνα µε 

το πρότυπο ISO /IEC 19752 (µονόχρωµα τόνερ ) , ISO /IEC 24711 (έγχρωµα µελανοδοχεία) , 

ISO /IEC 19798 (έγχρωµα τονερ ).  

♦ Ότι τα αναλώσιµα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε µετέπειτα κατά 

την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα µε αποτέλεσµα :  

● ποιότητα εκτύπωσης µη ισάξια του αυθεντικού  

● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης  

● να µην αναγνωρίζονται από το µηχάνηµα για το οποίο προορίζονται  

● µικρότερο αριθµό εκτυπώσεων από τον αριθµό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO (αριθµού 

σελίδων εκτύπωσης) 

Θα αντικαθίστανται άµεσα µε νέα αρίστης ποιότητας, εάν δε, αποδειχτούν ελαττωµατικά περισσότερα 

των τριών (3) τεµαχίων ενός κωδικού, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να αντικαταστήσει όλη την 

ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού, σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ηµερολογιακών ηµερών, 

χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου Ηρακλείου. 

♦ Ότι για κάθε παραδιδόµενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) παρέχεται εγγύηση καλής 

λειτουργίας τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο 

τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής . 

♦ Ότι παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προϊόντων . 

 

2. Για όλα τα είδη απαιτείται -ως απαράβατος όρος µε ποινή αποκλεισµού – έγγραφη βεβαίωση του 

κατασκευαστή ότι διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη ή ανώτερη και πιστοποίηση 

ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη ή ανώτερη. 

 

3. Για όλα τα είδη που περιέχουν γραφίτη και µελάνι (laser toner και inject)  απαιτείται – ως 

απαράβατος όρος µε ποινή αποκλεισµού – έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών ότι 

παρέχει φύλλα δεδοµένων ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet ) όπως περιγράφεται 

στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. 
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4. Σε περίπτωση που προσφερθούν toner και µελάνια διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του 

µηχανήµατος για τον οποίο προορίζονται, δηλαδή ισοδύναµα ή συµβατά, απαιτούνται 

συµπληρωµατικά ως προς τα προαναφερθέντα και επί ποινή αποκλεισµού , τα ακόλουθα : 

 

4.1 . Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει  , µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής , στην οποία θα δηλώνονται µε τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα 

εξής : 

♦ Ότι εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή ή φωτοτυπικό του ∆ήµου Ηρακλείου από 

τη χρήση ισοδύναµων µελανιών ή toner (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια 

εταιρεία είτε εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων) θα αναλάβει την πλήρη 

αποκατάσταση της βλάβης και εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή την αντικατάσταση του µηχανήµατος 

µε καινούργιο ίδιων προδιαγραφών, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου Ηρακλείου . 

♦ Ότι τα ανακατασκευασµένα Laser Cartridges έχουν ταινία ασφαλείας εφόσον προβλέπεται στο 

original cartridge . 

♦ Ότι στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται οι ηµεροµηνίες κατασκευής και λήξης , ο τύπος 

του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται , ο κωδικός του είδους που ορίζεται στο τιµολόγιο 

προσφοράς  , η επωνυµία του κατασκευαστή και ένδειξη προδιαγραφών (τυπωµένο ή αυτοκόλλητο 

σήµα DIN 338/1 κλπ ) . 

 

4.2 Αναλυτική αναφορά (test report ) των σελίδων που τυπώνονται για κάθε κωδικό αναλώσιµου 

βάσει ISO /IEC 19752 (black) και ISO /IEC 11798 (color).  

 

4.3 Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα προσφερόµενα προϊόντα: 

● Είναι ανακατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 33870( για toner cartridges) και 

DIN 33871 (για inject cartridges) ή ισοδύναµες .  

● Είναι νόµιµα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωµένα δικαιώµατα του κατασκευαστή 

των γνήσιων και η κυκλοφορία τους είναι νόµιµη εντός των ορίων των κρατών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

● Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων του ανακατασκευασµένου υλικού 

πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του µηχανήµατος . 
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● Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή ή φωτοτυπικό του ∆ήµου Ηρακλείου από τη 

χρήση ισοδύναµων µελανιών ή toner (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία 

είτε εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων) ο ανάδοχος θα αναλάβει την πλήρη 

αποκατάσταση της βλάβης και εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή την αντικατάσταση του µηχανήµατος 

µε καινούργιο ίδιων προδιαγραφών, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου Ηρακλείου . 

 

4.4 Προσκόµιση των κάτωθι εγγράφων , επίσηµα µεταφρασµένων στην Ελληνική γλώσσα: 

4.4.1 Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή ότι τα αναλώσιµα πληρούν τις 

προδιαγραφές των ISO 19752 ,ISO 19798 ,ISO 24711  ή ισοδύναµες. 

 

4.4.2 Αποδεικτικά έγγραφα του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, που πιστοποιούν 

/υποδεικνύουν αναλυτικά την διαδικασία ανακατασκευής και βεβαιώνουν τα ακόλουθα : 

● Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό και την ανακατασκευή των cartridges είναι 

φιλικά προς το περιβάλλον . 

● Τα cartridge έχουν χρησιµοποιηθεί µόνο µία φορά (virgin cartridge) . 

● Τα ανακατασκευασµένα Laser Cartridges έχουν καινούρια όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα που είναι 

αντικαταστάσιµα (π.χ καινούριο τύµπανο , καινούριο blade ,roller κλπ) . 

● Τα τόνερ, µελάνια πρέπει να έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύµµατος µε 

αντικατάσταση των φθαρµένων και ελαττωµατικών µερών, καθώς και καθαρισµό, αντικατάσταση των 

κεφαλών εκτύπωσης και θα αποδίδουν το ίδιο καλά, όπως τα αυθεντικά προϊόντα που παρέχονται 

από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος . 

 

Επισηµάνσεις : 

► H ηµεροµηνία υπογραφής των Υπευθύνων ∆ηλώσεων θα πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία 

βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής . 

 

► Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
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 ΑΡΘΡΟ 9ο   

Περιεχόµενο φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς  

Στον χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» , οποίος θα 

φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται ,επί ποινή αποκλεισµού , συµπληρωµένο το 

υπόδειγµα µε τίτλο «Τιµολόγιο Προσφοράς» . 

Εντός του φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς τοποθετείται και cd το οποίο περιλαµβάνει το 

υπόδειγµα µε τίτλο «Τιµολόγιο Προσφοράς» σε ηλεκτρονική µορφή . 

Το έντυπο τιµολόγιο προσφοράς συµπληρώνεται µόνο στο είδος που προσφέρουµε τιµή, χωρίς να 

διαγράφεται η σειρά σε είδος που δεν προσφέρουµε τιµή.  

Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την οικονοµική προσφορά . 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς κατισχύουν τα 

αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» . 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία , απορρίπτεται ως απαράδεκτη . 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Προσφερόµενη τιµή 

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

διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στο ∆ήµο 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. 

 

 

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

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

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

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Εγγυήσεις 

Εγγύηση συµµετοχής : ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση συµµετοχής στον κυρίως 

φάκελο των δικαιολογητικών της προσφοράς που θα καλύπτει ποσό ίσο µε το ποσοστό δύο (2 %) επί 

της προεκτιµώµενης από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α. και είναι 703,48 ευρώ. (άρθρο 157 

,παρ.1 ,περ .ά του Ν.4281/2014 ,ΦΕΚ 160 /2014). 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 1 µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς .Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει , η αναθέτουσα αρχή µπορεί 

πριν από την λήξη της , να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Εγγύηση µε µικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της 

προσφοράς ως απαράδεκτης . 

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε 

αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της 

διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. (άρθρο 157 του 

Ν.4281/2014 ,ΦΕΚ 160 /2014) . 
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Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης , ο προµηθευτής 

υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύµβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει 

ποσό ίσο µε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο 

ΦΠΑ και θα ισχύει για έξι µήνες .( άρθρο 157 του Ν.4281/2014 ,ΦΕΚ 160 /2014) . 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υπό προµήθεια είδους , την εκπλήρωση όλων των συµβατικών του υποχρεώσεων και 

την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει . 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας 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 παρ1α. 

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 Επιτροπή , µέχρι και την εποµένη 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 γνωµοδότηση του στην Οικονοµική  επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 

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

αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η 

προσβολή τους στον  Γραµµατέα της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  κατά τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ όπως 

αυτό ισχύει κάθε φορά. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ 

της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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ΑΡΘΡΟ  15ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 

1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική 

προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 

εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή από τεχνικοοικονοµική άποψη, 

αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,  µονογράφονται δε 

και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς κατά φύλλο. 

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται  από το παραπάνω 

όργανο µέχρι να κριθεί η  προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 

που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο 

υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

3. Οι Οικονοµικές προσφορές  θα ανοιχτούν την ηµέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή µετά  την 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και εντός δυο εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

υπογραφής του πρακτικού, το οποίο και θα γνωστοποιήσει στους ενδιαφερόµενους.  

 

Άρθρο 16ο 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προµηθευτή έχει σαν κριτήριο την 

χαµηλότερη τιµή ανά είδος εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής ανά είδος µετά από συµφωνία των προσφερόµενων υλικών µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 

σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
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Άρθρο 17ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης των υλικών. 

Ο χρόνος παράδοσης για την Προµήθεια Μελανιών/Τόνερ, drum για εκτυπωτές/fax/ φωτοτυπικών 

µηχανηµάτων έτους 2015 για α) τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και για β) τον Ξενώνα Φιλοξενίας 

Γυναικών του ∆ήµου Ηρακλείου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος των δύο (2) ηµερολογιακών 

ηµερών, από την ηµέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας.  

Η παράδοση των υλικών µπορεί να γίνει τµηµατικά ή όπως διαφορετικά επιθυµεί ο ∆ήµος, µετά από τις 

προφορικές ή έγγραφες εντολές της υπηρεσίας  είτε στον  χώρο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών (Τµήµα 

∆ιαχείρισης Υλικών) κεντρική αποθήκη του ∆ήµου µας, είτε  στο κτίριο όπου λειτουργεί ο ξενώνας 

Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου Ηρακλείου από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του 

∆ήµου.   

Η προµήθεια της συνολικής ποσότητας των υλικών που αφορούν α) τις Υπηρεσίες του ∆ήµου και β) 

τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης θα παραληφθεί εντός δύο (2) µηνών 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και όχι αργότερα από τις 31/12/2015  ηµεροµηνία 

σύµφωνα µε την οποία λήγει η λειτουργία του Ξενώνα. 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισµό.   

Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα του προµηθευτή µέχρι το 

χώρο όπου λειτουργεί ο ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου Ηρακλείου. Ο 

ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει το 

∆ήµο Ηρακλείου µε την παραγγελθείσα ποσότητα υλικών, µέσα στο προαναφερόµενο διάστηµα. Εάν ο ανάδοχος  

καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συµβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί 

παράταση, εκτός από τις προβλεπόµενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ  ́αριθµ. 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον ∆ήµο πρόστιµο που υπολογίζεται  σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να µην κοινοποιήσει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο τη 

διεύθυνση του Ξενώνα καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας - εχεµύθειας για 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε τις φιλοξενούµενες στον Ξενώνα. 
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Άρθρο 18ο 

∆ασµοί 

Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται  της καταβολής δασµών 

κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 

 

Άρθρο 19ο 

∆ηµοσίευση 

Περίληψη της  διακήρυξης που έχει συνταχθεί µε το υπόδειγµα προκήρυξης διαγωνισµού που 

υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δηµοσιεύεται µία φορά σε οικονοµικό ή ηµερήσιο τύπο σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ . Η δαπάνη δηµοσίευσης βαρύνει τον προµηθευτή.  

 

                                                                                             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
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