
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Ηράκλειο 08/…03/2016 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά φωτοτυπικών μηχανημάτων για την 
μηχανοργάνωση για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου : 

α) Των Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών 
β) Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
γ) Της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών 
δ) Της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας 
ε) Των Λοιπών Υπηρεσιών 

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες 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) 
Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις παραπάνω 
διατάξεις. 
Άρθρο 4ο 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) Διακήρυξη 
β) Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
δ) Τεχνικές προδιαγραφές 
Άρθρο 5ο 

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: 

 

 

 

 

 

Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 019 
 



 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Α. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70% ) 

 
Β. ΟΜΑΔΑ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

1 Χρόνος παράδοσης                                    5 
2 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας                       40 
4 Τεχνική βοήθεια (Αρχική εγκατάσταση μηχανήματος, βασική 

εκπαίδευση εγκατάστασης και λειτουργίας)     
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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   6ο  

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.  

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

45 

2  Μεταφορά τεχνογνωσίας       5 



 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. 
Άρθρο 7ο 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δήμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
αρμόδια Υπηρεσία. 
Άρθρο 8ο 

Παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν.4281/2014 
Τα είδη θα είναι συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. Τα είδη που 
παραδίνονται χωρίς συσκευασία ή η συσκευασία τους είναι παραποιημένη δεν θα 
παραλαμβάνονται. 
Άρθρο 9ο 

Πλημμελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των μηχανημάτων και του λογισμικού δεν 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή 
τότε ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα 
με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ότι 
ισχύει με το  Ν. 4281/2014 
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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