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ΕΕΕΠΠΠΑΑΑΝΝΝΑΑΑΛΛΛΗΗΗΠΠΠΤΤΤΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ 

Ο Αντιδήµαρχος Ηρακλείου  aπροφασίζει και διακηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου 

διαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή σύµφωνα τις διατάξεις  της Υπουργικής 

Απόφασης 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185/23-3-1993 (ΕΚΠΟΤΑ) και το Ν. 4281/2014, του 

Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ), τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης . Ο 

∆ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια µεταλλικών κιβωτίων για οστεοφύλαξη (420) µονά 

–(210) διπλά & (568) µεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς χρήσεως των 

∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 

Συµβατικά στοιχεία: 

1.∆ιακήρυξη 

2.Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3.Τεχνικές Προδιαγραφές 

4.Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

Α ρ θ ρ ο 1ο 

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 07 / 09 / 2015  ηµέρα ∆ευτέρα 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  να σταλούν ,κατατεθούν 

ταχυδροµικά στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου στην διεύθυνση Αγίου Τίτου αρ.1, 

Τ.Κ 71202 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 

 14  / 09  / 2015  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:00   (λήξη επίδοσης προσφορών) 

στον ίδιο χώρο . 



Α ρ θ ρ ο 2ο 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οίκοι , κατασκευαστές και αντιπρόσωποι 

των οίκων κατασκευής των ζητούµενων ειδών . Οι προµηθευτές µπορούν να λάβουν 

µέρος για  το σύνολο της προµήθειας ή για µέρος αυτής .  

Α ρ θ ρ ο 3ο 

Προϋπολογισµός Προµήθειας 

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προµήθεια έχει εκτιµηθεί 

στο πόσο των 24.971,95 Ευρώ µαζί µε το ΦΠΑ. 

 

 

Α ρ θ ρ ο 4ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

Τα φυσικά η νοµικά πρόσωπα που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό οφείλουν να 

προσκοµίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, 

που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι τα προσφερόµενα 

είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και να αναφέρουν ότι 

έχουν λάβει γνώση των όρων της Συγγραφής Υποχρεώσεων της προµήθειας και 

συµφωνούν µε αυτούς. 

Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι συµµετέχοντες είναι ενήµεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   

∆) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς του 

άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από 

τις διαδικασίες προµήθειας του δηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν  νόµιµα την 

επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. 

Ε) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 406,05 € που είναι το 2 % 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη χωρίς ΦΠΑ. Η 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχει ισχύ  3 µήνες 

τουλάχιστον από την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού . Αν ο προµηθευτής επιθυµεί να λάβει 

µέρος στο διαγωνισµό για τµήµα της προµήθειας, τότε θα προσκοµίσει εγγυητική 

επιστολή ίση µε το 2 % του ενδεικτικού  Προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α. των ειδών , που 

θα προσφέρει, και θα το κάνει γνωστό στην Επιτροπή µε υπεύθυνη δήλωσή του . 

Η µη  προσκόµιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνεπάγεται  την απόρριψη της 

προσφοράς ως απαράδεκτη .  
 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από δείγµα µεταλλικού µονού & διπλού κιβωτίου οστών  

και µεταλλικού Σταυρού. 

 



Α ρ θ ρ ο 5ο 

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισµού 

α) Οι προσφορές θα επιδοθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που θα περιέχει: 

1.Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

2.Τις Τεχνικές προδιαγραφές ,σχέδια ,λοιπά στοιχειά και πληροφορίες. 

3.Σφραγισµένο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 

4 . Η προσφορά θα συνοδεύεται από δείγµα µεταλλικού  µονού  &  διπλού κιβωτίου 

οστών  και µεταλλικού Σταυρού.   

β) Οι προσφορές θα γίνονται δέκτες  από την αρµόδια Επιτροπή  ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης στο ∆ήµο Ηρακλείου  Αγίου Τίτου 1 την  07/ 09  / 2015  ηµέρα 

∆ευτέρα και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές µπορούν  σταλούν 

,κατατεθούν ταχυδροµικά στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου στην διεύθυνση Αγίου 

Τίτου αρ.1, Τ.Κ 71202 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 14 /07/ 2015  ηµέρα  ∆ευτέρα   και ώρα 10:00       (λήξη 

επίδοσης προσφορών) στον ίδιο χώρο .Μετά το πέρας του ανωτέρω χρόνου, καµία 

προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή και µετά την ώρα αυτή. 

γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δέκτες. 

δ) Όταν η οριζόµενη ανωτέρω ώρα παρέλκει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως 

των προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει 

δηµόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά 

επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 

βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά  .  

Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς παραµένει σφραγισµένος , µονογράφεται  από 

όλα τα µέλη της Επιτροπής , και παίρνει τον  ίδιο αριθµό  του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάµενοι στην 

αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική. 

Η επιτροπή στη συνεχεία και σε µυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δέκτες και ποιες απορρίπτονται. 

Κατόπιν η συνεδρίαση γίνεται δηµόσια και ο πρόεδρος ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται 

και για ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς 

τους µε τον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

Στη συνεχεία αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 

εκείνων που έγιναν δέκτες στο διαγωνισµό και ανακοινώνονται οι τιµές µεγαλόφωνα. 

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζοµένου η δεν είναι σύµφωνες 

µε τους ορούς της διακήρυξης απορρίπτονται. 

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

η σε κάποιο σηµείο δεν είναι σύµφωνες προς τους ορούς της διακήρυξης. 



Οι προσφορές και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό 

µονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα µελή της επιτροπής. Κατόπιν 

ακολουθείται η νόµιµος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

 

 

 

Α ρ θ ρ ο 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Προ της υπογραφής της συµβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης  ίση µε το 5 % της  συµβατικής δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. Η 

εγγυητική αυτή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την εκτέλεση της προµήθειας και την 

παραλαβή της από την αρµόδια Επιτροπή παραλαβής του ∆ήµου Ηρακλείου. Η εγγυητική 

καλής εκτέλεσης  θα αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για το χρόνο 

καλής λειτουργίας των υλικών .. 

Α ρ θ ρ ο 7ο 

Τιµές προµήθειας - Κρατήσεις 

Οι τιµές της προµήθειας θα δοθούν σε Ευρώ . Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους 

βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα 

διενέργειας της προµήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον 

ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Α ρ θ ρ ο 8ο 

Γλωσσά συντάξεως των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγµένες εξ ολόκληρου στην Ελληνική . 

Α ρ θ ρ ο 9ο 

Χρόνος καλής λειτουργίας  

Ο χρόνος καλής λειτουργίας , των υπό προµήθεια ειδών, θα καθορίζεται στα τρία έτη 

κατ' ελάχιστο. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από 

την αρµόδια  επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε 

δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε υλικό  που θα παρουσιάσει βλάβη .  

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί στις ανωτέρω 

ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ∆ήµος σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή. 

Α ρ θ ρ ο 10ο 

Αξιολόγηση προσφορών 
 

Η αξιολόγηση προσφορών θα γίνει ανά είδος . 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και τα δείγµατα , θα πρέπει να είναι σύµφωνα  µε 

τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης όπως και τα δείγµατα πρέπει να είναι σύµφωνα 

µε τα δείγµατα της υπηρεσίας . 

 Η ανάθεση της προµήθειας, θα γίνει µετά από εισήγηση της επιτροπής  Αξιολόγησης 

του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και κατακύρωση από την Οικονοµική Επιτροπή  

 

 



Α ρ θ ρ ο 11ο 

∆απάνη  

Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2015 

ως εξής :  

Α) Κ.Α. 45-7135.002 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 µε τίτλο 

<<προµήθεια  µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά-διπλά>> µε συνολικό ποσό 

14.981,40 ευρώ . 

Β) Κ.Α. 45-7135.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015 µε τίτλο 

<<προµήθεια  µεταλλικών σταυρών για τάφους 3ετούς χρήσεως>> µε συνολικό ποσό 

9.990,55 ευρώ . 

Α ρ θ ρ ο 12ο 

Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής 

Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος 

τεχνικής περιγραφής στο όποιο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα  προσφερόµενα είδη . 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό η συνοδεύεται από τεύχος µε 

ασαφείς ή  ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις 

ελλείψεις  τις ασάφειες.   

Α ρ θ ρ ο 13ο 

Λήψη Πληροφοριών - ∆ηµοσίευση 

Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτηµένο στον πίνακα ανακοινώσεων 

του δήµου. Τα τεύχη του διαγωνισµού (διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνικές 

προδιαγραφές, ενδεικτικός προϋπολογισµός) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Ηρακλείου www.heraklion.gr , καθώς επίσης θα διατίθενται και από τα γραφεία του 

φορέα κατά τις εργάσιµες ήµερες και ώρες. 

Ακόµα περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα Πατρίς και θα 

αποσταλεί στο εµπορικό και βιοµηχανικό επιµελητήριο Ηρακλείου .  

 

 

 ∆ήµος Ηρακλείου 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


