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Θέμα: Προμήθεια 3 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Ηλεκτρογεννητριών) για τις ανάγκες του ενεργού 
εξοπλισμού και της IP Τηλεφωνίας του Δήμου  Ηρακλείου 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 
Άρθρο 1ο  
Γενικά 
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η Προμήθεια 3 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Ηλεκτρογεννητριών) για 
τις ανάγκες του ενεργού εξοπλισμού και της IP Τηλεφωνίας του Δήμου  Ηρακλείου 
 Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις. 
Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 
Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.β’. του εν ισχύ  Δ.Κ.Κ. Π.Δ. 323/89 περί κυρώσεως 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Η πίστωση βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 
2014 με Κ.Α.70-7135.018 για την προμήθεια ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών 
μετασχηματιστών σε δημοτικά κτίρια.  
Άρθρο 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό και κριτήριο τη συμφερότερη  τιμή 
σύμφωνα με τις διατάξεις Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
Άρθρο 4ο  
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
α) Διακήρυξη  
β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) Τεχνικές προδιαγραφές 
Άρθρο 5ο  
Δικαιολογητικά συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) 
Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού:  
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. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της  συνολικής  
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  του  Έργου  συμπεριλαμβανομένου  χωρίς τον  ΦΠΑ, δηλαδή ποσό 677,80€. ( 
άρθρο 6 της Διακήρυξης) 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  με την οποία ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει και θα δεσμεύετε ότι 
μπορεί να εκτελέσει την προμήθεια   μέχρι 31/12/2015. 
5.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. 
Άρθρο 6ο  
Αξιολόγηση προσφορών 
Η αξιολόγηση των προσφορών με βαθμολογία σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων (άρθρο 9, ΙΙΙ )και η 
εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 



ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Στη διαδικασία βαθμολόγησης, συμμετέχουν οι προσφορές μόνο όσες καλύπτουν ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, αφού όλοι οι όροι είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε απόκλιση 
αυτών συνιστά απόρριψη της προσφοράς. Τα κριτήρια Αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο άρθρο 9 της 
Διακήρυξης 
 
 Άρθρο 7ο  
Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση και τοποθέτηση των συμφωνηθέντων υλικών θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 9ο  
Πλημμελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή αποδειχθεί ότι η συσκευές δεν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές τις μελέτης και 
την προσφορά του προμηθευτή ή έχουν φθορές, τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να τις αντικαταστήσει εξ 
ολοκλήρου με άλλες όμοιες τους ή να αποκαταστήσει τα μέρη εκείνα που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Άρθρο 10ο  
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. 
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Ο Συντάξας 
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Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  

Τεχνικών Έργων & Μελετών 

Σαράντος Γέμελας 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

Δήμου Ηρακλείου με Δ’ βαθμό 

 

 
 
 
 
 


