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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  , 
 

 

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

 

 

Προϋπολογισμός: 41.685,00 € 

Αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης :  134588 

                     

        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμος Ηρακλείου διακηρύσσει  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 τριών (3) 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας ένα στη Λότζια και ένα στην 
Μάνδρα του δήμου και ένα στο πρώην Δημαρχείο Ν. Αλικαρνασσού, όπως περιγράφεται 
στο Παράρτημα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας διακήρυξης, συνολικού 
προϋπολογισμού σαράντα ένα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 41.685,00), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές θα γίνονται δέκτες  από την αρμόδια Επιτροπή  Διενέργειας και Αξιολόγησης 
στο Δήμο Ηρακλείου  Αγίου Τίτου 1 την 19 /10  / 2015  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 

10:00 (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  26/10/ 
2015  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα 10:00  (λήξη επίδοσης προσφορών) στον ίδιο χώρο .  

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 
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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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προμήθεια αφορά: τρία (3) ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικής λειτουργίας , οι 
τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά χαρακτηριστικά δίδονται αναλυτικά στο 
επισυναπτόμενο αρχείο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», το οποίο είναι αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠPΟΫΠOΛOΓlΣMOΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ένα χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 41.685,00), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική 
δαπάνη που προκαλείται βαρύνει τον Κ.Α.70-7135.018 του προϋπολογισμού του 2015 για 
την προμήθεια ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών σε 
δημοτικά κτίρια.  

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 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. Δεν 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 
Διεύθυνση 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 Διαγωνισμού. 
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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 Διαγωνισμό περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της 
παρούσας διακήρυξης, η Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

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 ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 2% της  συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  του  Έργου  χωρίς τον  ΦΠΑ, 
δηλαδή ποσού 677,80€. 

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 Δημοσίων 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 ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, εκτός από την προαναφερόμενη 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού:  
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1. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ’ αυτό 
η εγγραφή τους, το ειδικό επάγγελμά τους, η συνάφεια με το αντικείμενο της προμήθειας  και να 
έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 
 

 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει και θα δεσμεύετε 
ότι μπορεί να εκτελέσει την προμήθεια    σε ένα μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης . 

4.Υπεύθυνη Δήλωση 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 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 
κανένα επιπλέον κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή για περίοδο τουλάχιστον αυτή που 
αναφέρεται στο Παράρτημα. Αν δεν αναφέρεται ειδικά περίοδος εγγύησης, ο 
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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 

Σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη 
«ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποβάλλεται σε δυο (2) αντίγραφα, στο ένα εκ των οποίων 
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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 Διαγωνισμού του Δήμου 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 Δήμου 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 Δήμου 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 Διαγωνισμού 
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. 

• είναι τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. 
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Η αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο την συμφερότερη  προσφορά. 

      Τα στοιχεία κατατάσσονται σε δύο (2) ομάδες για κάθε προϊόν με συντελεστή  

βαρύτητας   εβδομήντα (70), και τριάντα (30) αντίστοιχα. 

1
η
 Ομάδα 

Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών όπως απαιτούνται από τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση για κάθε  προϊόν και μεταφορά 

τεχνογνωσίας. 

2
η
 Ομάδα 

Χρόνος παράδοσης, στοιχεία τεχνικής υποστήριξης - εξυπηρέτησης (service) και 

ανταλλακτικών, εγγύηση, τεχνική βοήθεια, υποστήριξη μετά την πώληση κλπ. 

Όλες οι παραπάνω ομάδες βαθμολογούνται τμηματικά στα επί μέρους στοιχεία με 

συνολική βαθμολογία πενήντα (50) βαθμών  για κάθε ομάδα όταν καλύπτονται ακριβώς οι 

όροι της διακήρυξης και με δυνατότητα αυξομείωσης δέκα (10) βαθμών εάν 

υπερκαλύπτουν η όχι τους  όρους.  

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος 

των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή. Η ανοιγμένη τιμή καθορίζεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.1β του ΕΚΠΟΤΑ 

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού 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 31/12/2015 . 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 Δήμου 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 
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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. 

 
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 Δήμου.  
 
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 Δήμου Ηρακλείου η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει το 
αποτέλεσμα ή να ματαιώσει ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό σταθμίζοντας τα συμφέρονται 
και τις ανάγκες του Δήμου χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' 
αυτόν. 
Όταν με υπαιτιότητα του Δήμου Ηρακλείου ο ανάδοχος δεν δύναται να ολοκληρώσει την 
υπόψη προμήθεια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο χρόνος παράδοσης παρατείνεται 
ανάλογα. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 

ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 Δήμο Ηρακλείου που 
θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Άρθρο 15  
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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.  

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

Α ρ θ ρ ο 17 

Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση 

α) Αντίγραφο της διακηρύξεως αυτής θα βρίσκεται στα Γραφεία Δήμου στο τμήμα 
προμηθειών του Δήμου  και την ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δήμου Ηρακλείου 
• Θα αποσταλεί στο Εμπορικό-βιομηχανικό επιμελητήριο .  
 

  

 

Δήμος Ηρακλείου 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 


