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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου
Αρ. πρωτοκόλλου Προκ: 42809

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, αποφασίζει και προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή, συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης 12.800,00 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το αντικείμενο είναι η Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του
Δήμου Ηρακλείου
Η Μελέτη αποτελείται από την παρούσα Διακήρυξη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές , την
Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό
Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό
Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 1ο
Ημερομηνία διαγωνισμού
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 12/05 /2016
ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ. στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου
Τίτου 1 ΤΚ 71202 , ενώπιον της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού
ή θα σταλούν στη διεύθυνση : Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202, με την
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού
<<Προμήθεια
φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου >> , μέχρι και μία ημέρα
πριν από την ορισμένη ημερομηνία της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα
αποσφράγισης των δικαιολογητικών 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 19 / 05/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10: 00 : π.μ. στον ίδιο χώρο.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες Διατάξεις – αποφάσεις
Α Τις διατάξεις :

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 , ν.3463/2006
,της 11389/93 Υπουργικής Α Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών Νόμων,ι το ν.
4281/2014 (άρθρο 157 παρ. 7 και παρ. 1β) καθώς και την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010
τεύχος B)
Β. Τις αποφάσεις :
1.
Την 144547/ 2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα
υπογραφής στους Αντιδημάρχους
2.
Τις υπ’ αριθμ. 89./2016. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας .
3.
Την με αριθμ. 165/2010 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης
πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και έγκρισης των όρων της
Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την ανωτέρω υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ

3ο

Πληροφορίες
Πληροφορίες για την μελέτη αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από την Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 - 1ος τηλ. 2813-409185 ) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες .
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 φορέα
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 .
ΑΡΘΡΟ

4ο

Προϋπολογισμός

Μελέτης

Ο Προϋπολογισμός της μελέτης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.800,00 € ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με αντικείμενο την Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων
για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου
ΑΡΘΡΟ

5ο

Δικαιολογητικά
Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους επί
ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
παρούσας διακήρυξης και άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 ποσού 208,12 €. ευρώ.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή 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.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειες του
διαγωνισμού.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :
α) δεν εμπίπτει 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 ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
β) 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.
γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
δ) Η παράδοση των φωτοτυπικών μηχανημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού.
ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και
συμφωνούν με αυτούς.

β) Οι αλλοδαποί
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
παρούσας διακήρυξης ποσού 208,12 ευρώ.

όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της

2)

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή 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.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειες του
διαγωνισμού.
4) 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :
α) δεν εμπίπτει 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 ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
β) 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.
γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

δ) Η παράδοση των φωτοτυπικών μηχανημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού.
ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και
συμφωνούν με αυτούς.

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 της
παρούσας διακήρυξης και άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 ποσού 208,12 ευρώ.
2.
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή 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.
3. Υπεύθυνη δήλωση, των νόμιμων εκπροσώπων τους , του Ν. 1599/86 με την οποία θα
δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού.
4) 4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :
α) δεν εμπίπτει 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 ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
β) 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.
γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
δ) Η παράδοση των φωτοτυπικών μηχανημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού.
ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και
συμφωνούν με αυτούς.

δ) Οι συνεταιρισμοί:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 και το
άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 της παρούσας διακήρυξης ποσού 208,12 ευρώ .
2) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των νόμιμων εκπροσώπων τους , με την οποία θα
δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού όλα τα μέλη τους .
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :
α) δεν εμπίπτει 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 ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
β) 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.
γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

δ) Η παράδοση των φωτοτυπικών μηχανημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού.
ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και
συμφωνούν με αυτούς.

4)

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των νόμιμων εκπροσώπων τους, ότι δεν εμπίπτει
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
ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα για όλα τα μέλη τους .

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως ορίζεται στο άρθρο 17 και το
άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 της παρούσας διακήρυξης ποσού 208,12 ευρώ .
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτή 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 , για
κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
3. Υπεύθυνη δήλωση, των νόμιμων εκπροσώπων τους , του Ν. 1599/86 με την οποία θα
δηλώνουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι :
α) δεν εμπίπτει 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 ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
β) 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.
γ) Τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
δ) Η παράδοση των φωτοτυπικών μηχανημάτων θα ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης-συμφωνητικού.
ε) Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων της προμήθειας και
συμφωνούν με αυτούς.

Όσοι από τους συμμετέχοντες δεν προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά θα
αποκλεισθούν από τη διαδικασία του διαγωνισμού.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν
όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση,
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνησίου της
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφου.

ΑΡΘΡΟ

6ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές
τους με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενώπιων της Επιτροπής την ημέρα και ώρα του
διαγωνισμού στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202 , με την
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια
φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου>> Οι προσφορές μπορεί
να σταλούν και ταχυδρομικά η να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου στην Διεύθυνση
Αγίου Τίτου 1 ( Τ.Κ. 71202 ) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού .
ΑΡΘΡΟ
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Προσφορές
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά
σφραγισμένο . Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού «Προμήθεια
φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου »
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής:
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά η
εγγυητική συμμετοχής και τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς ( θα πρέπει να υπάρχει το
τεύχος Τεχνικής Περιγραφής - Τεχνικών Προδιαγραφών στο οποίο θα δίνεται σαφής
περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές για τα προσφερόμενα υλικά ).
Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο
φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς, που θα συνοδεύεται από τα ανάλογα επίσημα τεχνικά φυλλάδια
της κατασκευάστριας εταιρίας (technical specifications – data sheets), πρέπει να απαριθμούνται
όλες οι τεχνικές δυνατότητες των προσφερομένων προϊόντων αναλυτικά. Να υπογραμμισθούν αυτές
που δεν περιέχονται στις ζητούμενες περιγραφές και επίσης, αν είναι δυνατόν, να αναφερθεί τι
προαιρετικό (optional) εξάρτημα-συσκευή μπορεί να δεχθεί το προϊόν, που δεν συμπεριλαμβάνεται
στην προσφορά.
Από τον εκπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρίας στην Ελλάδα ή σε περίπτωση μεταπώλησης από
την εισαγωγική εταιρία θα πρέπει: α) να υπάρχουν τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια, σφραγισμένα και
μονογραμμένα, που θα επιβεβαιώνουν όλα όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο β) να δηλώνει

την σύμφωνη γνώμη της και να αναφέρει ρητά ότι έχει λάβει γνώση για την προσφορά του προμηθευτή
και είναι σύμφωνη γ) να δηλώνει τον επίσημο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη και από την κοινού αποδοχή
της συνεργασίας για την συντήρηση των μηχανημάτων, όπως επίσης η χρονική διάρκεια που υφίσταται
η συνεργασία αυτή.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στη προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα
τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 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.
Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή
διαγωνισμού είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της .
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να
καταθέσουν μαζί με την προσφορά του και δείγματα των ειδών που προσφέρουν .
ΑΡΘΡΟ
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Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ( 180 ) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από
την λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την
διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ
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Αντιπροσφορές
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ
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Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού
υπηρεσία μέσα σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 1.α του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση
εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο
πέντε ( 5 ) εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού.
1.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
σ’ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο 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 του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η

ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή η διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή ή οποία
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιονδήποτε άλλο από τους προαναφερόμενους λόγους
προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.
ΡΘΡΟ
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Προσφερόμενη τιμή
Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ( € ), κατ’ άρθρο του προϋπολογισμού της μελέτης για τα
προσφερόμενα είδη. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς
και παράδοση σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ
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Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών
Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο
άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Όταν πλησιάζει η ώρα λήξης παράδοσης των
προσφορών, δηλαδή η ….:…0 π.μ., η Επιτροπή κηρύσσει μεγαλόφωνα την λήξη του χρόνου
παραλαβής και παράδοσης των προσφορών και στην συνέχεια προβαίνει στην αποσφράγιση
αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη παράδοσης των
προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως
εκπρόθεσμές.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
1.1 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
της
προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται, από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς κατά φύλλο.
1.2 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από την επιτροπή , προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που
θα ορίσει η επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της .
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το
οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
ΑΡΘΡΟ
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Αξιολόγηση προσφορών
Για την αξιολόγηση των προφορών η επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου θα εξετάσει τις
τεχνικές προσφορές και τα δείγματα των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τα κριτήρια
αξιολόγησης που ορίζονται παρακάτω και στις τεχνικές προδιαγραφές τις μελέτης:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70% )
1
2

Συμφωνία προσφοράς με τεχνικές προδιαγραφές (Θα αναφέρονται με
σαφήνεια οι προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών αναλυτικά)
Μεταφορά τεχνογνωσίας

45
5

Β. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)
1
2
4

Χρόνος παράδοσης
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας
Τεχνική βοήθεια (Αρχική εγκατάσταση μηχανήματος, βασική εκπαίδευση
εγκατάστασης και λειτουργίας)

5
40
5

Στη συνέχεια αφού συντάξει το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
προβαίνει στο
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών την ημερομηνία και ώρα, που θα ορίσει η Επιτροπή και
θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους
έγγραφο της , μετά το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών η Επιτροπή θα αποφασίσει για το πια προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα για το
Δήμο.

ΑΡΘΡΟ
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Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων καθορίζεται σε 50 βαθμούς , για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης (και όλης της
μελέτης).
Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι 5 βαθμούς για κάθε ομάδα στις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης. Η αύξηση των 5 βαθμών πρέπει να
προκύπτει από την αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδος.
Η βαθμολογία μειώνεται μέχρι 5 βαθμούς για κάθε ομάδα στις περιπτώσεις που δεν
καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης, αλλά σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη, υπό
την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση των 5 βαθμών
πρέπει να προκύπτει αυτό την μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδος.
Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.
Η Τεχνική βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,70 x ΒΑ)+ (0,30 x ΒΒ), όπου ΒΑ και
ΒΒ είναι οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β αντίστοιχα.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη η οποία παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος
σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή της προσφοράς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται
κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, ΣΒq και
προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας και στην Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ε.Κ.Π.ΟΤΑ.
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω
διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης ο πρώτος στην κατάταξη του
Συγκριτικού Πίνακα. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα
ανωτέρω κριτήρια.

Η ορισθείσα σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών
γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει για τα παρακάτω
θέματα.
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μέρος της ποσότητας .
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
ΑΡΘΡΟ
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Ανακοίνωση κατακύρωσης
Στον προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας θα σταλεί σχετική
ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ
μετά την οριστική έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε
δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της
συμβατικής δαπάνης .
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ
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Σύμβαση
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι :
Η παρούσα Διακήρυξη
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές
Ο Προϋπολογισμός προσφοράς
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που
θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση θα συνταχθεί με βάση τους όρους της διακήρυξης, όσα αναφέρονται στην
επόμενη παράγραφο και θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον
όσα ορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ.
ΑΡΘΡΟ
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Εγγυήσεις
1. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της συνολικής
προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 26, παρ. 1α της 11369/93 Υπουργικής
Απόφασης και άρθρο 157 παρ. 7 του Ν. 4281/2014) ποσού 208,12ευρώ.
Η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση της προμήθειας
επιστρέφεται μετά την κατάθεση των προβλεπόμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών

προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα ακόλουθα:

Υπόδειγμα 1:
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα1).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
…………………………………..
γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
ΑΦΜ:
......................
(διεύθυνση)
..........................................................................................................................................
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμημένης αξίας της σύμβασης.
Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς.
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 4 ο.π. υπος3………….5

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη/Πρόσκληση/
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
.....................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος
σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............7
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος
της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....................ημέρες 8 από την
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.
Ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση
της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.
..........................................................................................................................................
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια
αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 7Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε
προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για
το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30)
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1
περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 10 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.

4Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
..........................................................................................................................................
11 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

2.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την οποία θα προσκομίσει ο
προμηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση, ορίζεται σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας
(των άρθρων που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2α
της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης και το άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014 και θα
επιστραφεί μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.
Οι εγγυητικές κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η κάθε εγγυητική θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:

Υπόδειγμα 2:
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς:
(Πλήρης
επωνυμία
Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) (συμπληρώνεται
με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και

ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
..........................................................................................................................................
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4 Όπως υποσημείωση 3.

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η
σχετική σύμβαση.
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
8 Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό
ορίζεται από τη διακήρυξη.
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για
τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή τους και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους και του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των
κρατών μελών αυτό το δικαίωμα συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση τους στην
Ελληνική.
Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι ή
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ

18ο

Χρόνος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια , ορίζεται το χρονικό διάστημα
( 30. ) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης –συμφωνητικού.
Η παράδοση των της προμήθειας
θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα
υποδειχθεί από αυτήν (την υπηρεσία).
Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά
του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της
διακήρυξης , υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης.
ΑΡΘΡΟ

19ο

Παραλαβή
Η παραλαβή της Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου
Ηρακλείου των θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
28 του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατά την διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή, διαφωνίας μέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε
περίπτωση που τα υλικά παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της μελέτης και της
προσφοράς του προμηθευτή αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό
πρωτόκολλο αλλά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο
εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυχόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωματεύσεις
τίθενται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ

20ο

Πληρωμή
Σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 2000/35 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εξόφληση των
τιμολογίων θα γίνεται εντός ενενήντα ( 90 ) ημερών μετά:
1) Μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης της από τον ανάδοχο προμηθευτή και έκδοση του
σχετικού τιμολογίου .
2) Την παραλαβή του τιμολογίου
3) Την παραλαβή των αγαθών από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ .
4) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο
5) Το προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα δημοσίευσης του
Διαγωνισμού .

ΑΡΘΡΟ 21ο : Δημοσίευση
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και στη
της διακήρυξης και
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr . Αντίγραφο
των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από την
αρμόδιο τμήμα προμηθειών, τηλ. 2813409185-186 – 189 ή και την ιστοσελίδα του
Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr .
H
περιληπτική
διακήρυξη θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Νέα Κρήτη πέντε (5)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα σταλεί στο Επιμελητήριο
για να ενημερωθούν τα μέλη του που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

Ο Αντιδήμαρχος

