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Διακήρυξη 
 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει 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 (Δ.Κ.Κ), τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης.  

Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού 

για τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. 

Συμβατικά στοιχεία: 

1.Διακήρυξη 

2.Συγγραφή Υποχρεώσεων 

3.Τεχνικές Προδιαγραφές 

4.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 

Άρθρο 1ο 

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των δικαιολογητικών ,από την αρμόδια 

Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης,  θα γίνει  στο Δήμο  Ηρακλείου Αγίου 

Τίτου 1  , την    13 / 10 / 2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 (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 στο Πρωτόκολλο του Δήμου 

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   20 / 10  / 2015  ημέρα Τρίτη     και ώρα 12:00   

(λήξη επίδοσης προσφορών) στον ίδιο χώρο . 
 



Άρθρο 2ο 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οίκοι , κατασκευαστές και 

αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των ζητούμενων ειδών . Οι προμηθευτές 

μπορούν να λάβουν μέρος αποκλειστικά για  το σύνολο της προμήθειας.  
 

Άρθρο 3ο 

Προϋπολογισμός Προμήθειας 

Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει 

εκτιμηθεί στο πόσο των 40.934,40  Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. 
 

Άρθρο 4ο 

Δικαιολογητικά 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, 

με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά  

τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε 

αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες 

πριν 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.   

Δ) 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 645,6 €  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 Διαγωνισμού .  

Η μη  προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνεπάγεται  την 

απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτη .  



 

Άρθρο 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. 

β) Οι προσφορές θα γίνονται δέκτες  από την αρμόδια Επιτροπή  Διενέργειας 

και Αξιολόγησης στο Δήμο Ηρακλείου  Αγίου Τίτου 1 την 13 /10  / 2015  ημέρα 

Τρίτη και ώρα 12:00 (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι προσφορές μπορούν  

σταλούν ,κατατεθούν ταχυδρομικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου 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 …. 

20/10/ 2015  ημέρα   Τρίτη  και ώρα 12:00  (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. 

Για την αξιολόγηση των προφορών η  επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου θα 

εξετάσει αν οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνες κατ’ ελάχιστο με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των 

προσφορών, ουσιώδεις  αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν 

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις. Οι οικονομικές προσφορές δεν αποσφραγίζονται αλλά 

μονογράφονται και  ανοίγονται την ημέρα και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή αφού 

πρώτα γίνει ή τεχνική αξιολόγηση των προσφορών   

Προσφορά που είναι αόριστη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση γίνεται σε αυτόν που η προσφορά του είναι στον εντός των όρων 

και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή 

– προσφορά ανά είδος  

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 μέλη της επιτροπής.  

Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος 

του διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 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 

Δήμου Ηρακλείου. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης  θα αντικατασταθεί με 

υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου για το χρόνο καλής λειτουργίας των υλικών. 
 

Άρθρο 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 Δήμο. Τα 

έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

Άρθρο 8ο 

Γλωσσά συντάξεως των προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολόκληρου στην Ελληνική . 
 

Άρθρο 9ο 

Χρόνος καλής λειτουργίας  

Ο χρόνος καλής λειτουργίας , των υπό προμήθεια ειδών, θα καθορίζεται στο ένα 

έτος 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 Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του 

προμηθευτή. 
 

Άρθρο 10ο 

Αξιολόγηση προσφορών  

Η αξιολόγηση προσφορών θα γίνει ανά είδος .Οι τεχνικές προδιαγραφές των 

ειδών, θα πρέπει να είναι σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης . 

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  
 

 

Άρθρο 11ο 

Δαπάνη  

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 

όπως αναφέρεται στην μελέτη και θα αφορά τους παρακάτω αναφερόμενους ΚΑ  

:  

ΚΑ Περιγραφή Ποσό 

70-

7134.002 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων &λογισμικού. 

18.000,00 € 

40-

7134.001 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων &λογισμικού. 

2.000,00 € 



45-

7134.002 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων &λογισμικού. 

2.000,00 € 

70-

7135.013 

Προμήθεια εξοπλισμού datacenterΔήμου Ηρακλείου 12.000,00 € 

15-

7134.001 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων &λογισμικού. 

2.000,00 € 

20-

7134.006 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων &λογισμικού. 

2.000,00 € 

10-

7134.002 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων &λογισμικού. 

2.000,00 € 

30-

7134.002 

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 

συστημάτων &λογισμικού. 

2.000,00 € 

 

Άρθρο 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  ελλείπεις τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί, ανάλογα με 

τις ελλείψεις η τις ασάφειες.   
 

Άρθρο 13ο 

Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση 

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 

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

γραφεία του τμήματος Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες 

ήμερες και ώρες. 

Ακόμα περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα «Νέα Κρήτη» 

και θα αποσταλεί στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Ηρακλείου ”. 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  

 



 

 


