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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο   21/06/2016 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ      Aρ. Πρωτ.:  67840 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ            Περιληπτικής Διακήρυξης: 
                                                                                                                                                                                                                      

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ 

 
                                                                                                                                                               

• «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
                                                                                                                                                               
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης, έχοντας υπόψη : 

Τις Ισχύουσες  Διατάξεις 
1.Του Ν. 2286/95  
2.Του Ν.3463/2006  
3.Της 11389/93 Υπουργικής   Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) 
4.Του Ν. 4281/2014 (άρθρο 157 παρ. 7 και παρ. 1β)  
5.Της Π1/3305/03.11.2010 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)  

6.Τις  ανάγκες του Δημοτικού Πρατηρίου Καυσίμων του Δήμου μας .  

7.Τις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.4389/2016. 

 8.Την με αριθμό 338/16-05-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου με θέμα 

« Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας με Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση 

ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών –εκροών καυσίμων κίνησης» . 

 9.Τον κωδικό αριθμό ΑΔΑΜ, του πρωτογενούς αιτήματος μας στο ΚΗΔΜΗΣ : 16REQ004091464. 

 10.Την με αριθμό  390/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ψήφισης διάθεσης 
πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και έγκρισης των όρων της 
Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης για την ανωτέρω προμήθεια  
11.Την με αριθμ.πρωτ.58120/1-6-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρείται η 
αρμοδιότητα υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 
 

Διακηρύσσει 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν. 2286/95, 

ν.3463/2006, της  11389/93 Υπουργικής  Απόφασης ( ΕΚΠΟΤΑ) και των συναφών Νόμων, 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), 

για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών –

εκροών καυσίμων κίνησης, στο Δημοτικό Πρατήριο Καυσίμων του Δήμου Ηρακλείου, με 

κριτήριο ανάθεσης την  χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, εφόσον τηρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

της μελέτης. 
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♦ Κριτήριο Αξιολόγησης 

Χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εφόσον τηρούνται οι 

Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

♦ Χρόνος Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και ημερομηνία 

λήξης υποβολής προσφορών 

● Ημερομηνία  :  01/07/2016 

● Ημέρα          :  Παρασκευή 

● Ώρα             : 10:00 πμ 

 

♦ Τόπος Διενέργειας του 

Διαγωνισμού 

 

                Αγ. Τίτου 1 Ηράκλειο Κρήτη 

♦ Προϋπολογισμός Δαπάνης 

 

29.965,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

♦ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

  

Ίδιοι πόροι σε βάρος του Κ.Α 20-7135.076 με 

τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 

ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών 

διαχείρισης καυσίμων στο πρατήριο καυσίμων 

του Δήμου» και συνολικού ποσού 29.965,84 €, 

του εκτελούμενου προϋπολογισμού του Δήμου μας 

οικονομικού έτους 2016 . 

 

• ΑΡΘΡΟ 1ο 

• Δαπάνη. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 29.965,84 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ και θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου ως εξής:   

• στον  ΚΑ : 20-7135.076 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου 

συστήματος εισροών – εκροών διαχείρισης καυσίμων στο πρατήριο καυσίμων του 

Δήμου» και  , ποσού 29.965,84 € για το έτος 2016. 

 

• ΑΡΘΡΟ 2ο 

Πληροφορίες. 

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην Διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε 
αυτήν τεύχη της Μελέτης ( Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Προσφοράς)  από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heraklion.gr/press/auction, έως και την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού.  

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών    
Υπηρεσιών ,  Τμήμα Προμηθειών, Τηλ. 2813409185-186-189, ΦΑΞ: 2810- 229207. e-mail: 
prom@heraklion.gr.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ημερομηνία  διαγωνισμού  
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 01/07/2016 ημέρα  
Παρασκευή  και ώρα 10.:00 στη Διεύθυνση, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202, 
ενώπιον της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης  του Διαγωνισμού. Επίσης οι  προσφορές 
μπορούν  σταλούν  - κατατεθούν, ταχυδρομικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο  μέχρι και την 
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προηγουμένη από την ημέρα διεξαγωγής του  διαγωνισμού στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου 
στην διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202. 
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  08/07 /2016  ημέρα Παρασκευή και ώρα   10: 00 στον ίδιο χώρο.  

• ΑΡΘΡΟ 4ο 

Γλώσσα. 

• Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σ΄αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  

• ΑΡΘΡΟ 5ο 

• Τρόπος κατάθεσης προσφορών. 

1α. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές σύμφωνα με το  (Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς Δήμου) και χωρίς να 

αλλάξουν την μορφή και την σειρά,  μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική 

προκήρυξη. 

1β. Στο έντυπο τιμολόγιο προσφοράς συμπληρώνεται μόνο η ομάδα που προσφέρουμε τιμή, χωρίς 

να διαγράφεται η σειρά σε ομάδα που δεν προσφέρουμε τιμή.  

1γ. Για έκαστη ομάδα απαιτείται η υποβολή προσφοράς για όλα τα είδη αυτής, όπως αυτά 

αναφέρονται στο τιμολόγιο προσφοράς. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ορισμένα είδη 

ομάδας και όχι για όλα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1δ. Οι προσφέροντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορές για όλες τις ομάδες 

(Α,Β,Γ,Δ)  ή για μία  από αυτές, (π.χ την ομάδα Α , ή την ομάδα Β, ή την ομάδα Γ, ή την ομάδα Δ), 

ή για συνδυασμό ομάδων, με την υποχρέωση ωστόσο να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα 

είδη έκαστης ομάδας . 

2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή, την ημέρα και 

ώρα  του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορούν σταλούν, κατατεθούν, ταχυδρομικά μέχρι και την  

προηγουμένη του  διαγωνισμού . 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων  παραγράφων του παρόντος άρθρου 

δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια 

του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που 

παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την 

προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές 

που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 

 

• ΑΡΘΡΟ 6ο 

Κατάρτιση και Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς. 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση-επιστολή 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας 

του. Σε περίπτωση που κατά τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί 

εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η ανωτέρω αίτηση-επιστολή θα πρέπει να αναφέρει και τα 

στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να καταθέσει ιδιοχείρως 

στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίτυπα, ένα 

πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο να 

αναγράφονται ευκρινώς : 

• α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

• β. Η ένδειξη «Για την  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την προμήθεια και 
εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών διαχείρισης καυσίμων στο 
πρατήριο καυσίμων του Δήμου»  

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της περιληπτικής διακήρυξης, 

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντος. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 

Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετούνται τα εξής : 

α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Εντός του κυρίως φακέλου 

της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά, τα οριζόμενα στα άρθρα 7  και 8  δικαιολογητικά 

συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία προσφοράς .  

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της 

παρούσης και φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου . 

    Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 

τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις 

προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει 

αυτή.  

Η προσφορά απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

• Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

Διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα 

οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά 

του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της Διακήρυξης, 

προκειμένου να αξιολογηθούν.  
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• Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 

είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται 

σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που 

ζητήθηκαν. 

 

Άρθρο 7Ο  

• Δικαιολογητικά συμμετοχής. 

• Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής . Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν : 

• Α. Οι Έλληνες πολίτες  

1α.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προεκτιμώμενης  από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α και είναι 483,32 ευρώ. (άρθρο 157 παρ. 

1 περ. α’ του Ν.4281/2014).  

1β.Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ορισμένες ομάδες του εξοπλισμού και όχι για το 

σύνολο των ομάδων του εξοπλισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  προκύπτει 

ως ανωτέρω και  ανάλογα με την συνολική προεκτιμώμενη από την Υπηρεσία Δαπάνη εκτός ΦΠΑ 

για έκαστη ομάδα . 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή,  ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν 

από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : 

♦ Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

♦ Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.2286/95, δηλαδή δεν 

τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 

και ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

♦ Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αυτές αποτυπώνονται . 

Β) Οι αλλοδαποί: 

 
1α.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προεκτιμώμενης  από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α και είναι 483,32 ευρώ. (άρθρο 157 παρ. 

1 περ. α’ του Ν.4281/2014).  

1β.Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ορισμένες ομάδες του εξοπλισμού και όχι για το 

σύνολο των ομάδων του εξοπλισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  προκύπτει 
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ως ανωτέρω και  ανάλογα με την συνολική προεκτιμώμενη από την Υπηρεσία Δαπάνη εκτός ΦΠΑ 

για έκαστη ομάδα . 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή,  ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την διενέργεια του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση   

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : 

♦ Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

♦ Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.2286/95, δηλαδή δεν 

τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 

και ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

♦ Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αυτές αποτυπώνονται . 

Γ) Οι συνεταιρισμοί:  

1α.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προεκτιμώμενης  από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α και είναι 483,32 ευρώ. (άρθρο 157 παρ. 

1 περ. α’ του Ν.4281/2014).  

1β.Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ορισμένες ομάδες του εξοπλισμού και όχι για το 

σύνολο των ομάδων του εξοπλισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  προκύπτει 

ως ανωτέρω και  ανάλογα με την συνολική προεκτιμώμενη από την Υπηρεσία Δαπάνη εκτός ΦΠΑ 

για έκαστη ομάδα . 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή,  ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την διενέργεια του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : 

♦ Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

♦ Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.2286/95, δηλαδή δεν 

τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 

και ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

♦ Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αυτές αποτυπώνονται . 
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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 .   
 

Δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

1α.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προεκτιμώμενης  από την Υπηρεσία δαπάνη εκτός Φ.Π.Α και είναι 483,32 ευρώ. (άρθρο 157 παρ. 

1 περ. α’ του Ν.4281/2014).  

1β.Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ορισμένες ομάδες του εξοπλισμού και όχι για το 

σύνολο των ομάδων του εξοπλισμού η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό  προκύπτει 

ως ανωτέρω και  ανάλογα με την συνολική προεκτιμώμενη από την Υπηρεσία Δαπάνη εκτός ΦΠΑ 

για έκαστη ομάδα . 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμα τους το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 

οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 

δημόσια αρχή,  ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 

την διενέργεια του διαγωνισμού. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση  της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση   

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : 

♦ Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

♦ Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν.2286/95, δηλαδή δεν 

τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 

και ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

♦ Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αυτές αποτυπώνονται . 

4. Υπεύθυνη δήλωση ,των νόμιμων εκπροσώπων τους,  του Ν. 1599/86 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 κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 

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 8ο   

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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• Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 

κατωτέρω Τεχνικά στοιχεία Προσφοράς . Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, τα κατωτέρω: 

 
1.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής : 

♦ Ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης και των τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών, 

Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχεται ρητά 

και ανεπιφύλακτα. 

♦ Ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της 

Υπηρεσίας όπως αυτές αποτυπώνονται. 

2.Φυλλάδια (prospectus) για έκαστη ομάδα τα οποία θα  φέρουν την σφραγίδα του προσφέροντα. 

3.Ειδικό Τεύχος τεχνικής περιγραφής με το οποίο θα δίνεται σαφής περιγραφή για τα 

προσφερόμενα είδη. 

► Ειδικότερα για την Ομάδα Α απαιτούνται συμπληρωματικά, εκτός από τα παραπάνω 

(1 , 2 & 3), τα εξής: 

♦ Έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντα με την οποία θα βεβαιώνεται ότι α) τα προσφερόμενα είδη 

της ομάδας Α είναι συμβατά  με τις αντλίες του Δημοτικού Πρατηρίου όπως αυτές περιγράφονται 

στην Ενότητα Α.1 του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών, β) είναι συμβατά με το σύστημα 

εισροών –εκροών και θα έχουν ως αποτέλεσμα την ορθή λειτουργία των αντλιών και την 

δυνατότητα της σύνδεσης τους με το σύστημα εισροών –εκροών, γ)  θα παρέχει δήλωση εγγύησης 

καλής λειτουργίας, διάρκειας για δύο (2) ετών, από την ημέρα ολοκληρωμένης εγκατάστασης στο 

έργο και οριστικής παραλαβής και στην κάλυψη των ανταλλακτικών ,της συντήρησης και τυχών 

βλαβών για  (10) δέκα έτη. 

 

► Ειδικότερα για την ομάδα Β, απαιτούνται συμπληρωματικά, εκτός από τα παραπάνω 

(1 , 2 & 3) ,τα εξής : 

♦ Έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντα με την οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) το προσφερόμενο 

είδος της ομάδας Β είναι συνεχούς και εφεδρικής λειτουργίας με βάσει τις Διεθνείς Προδιαγραφές 

DIN 6271, ISO 3046, BS 5514, β) θα φέρει σήμανση CE, γ) θα παρέχει δήλωση εγγύησης καλής 

λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών, από την ημέρα ολοκληρωμένης εγκατάστασής στο έργο και 

οριστικής παραλαβής και στην κάλυψη των ανταλλακτικών, της συντήρησης και τυχών βλαβών για 

δέκα (10 )έτη. 

♦ Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή. 

♦ Πιστοποιητικό δοκιμών του εργοστασίου κατασκευής. 

♦ Βιβλία χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική. 

 

► Ειδικότερα για την ομάδα Γ, απαιτούνται συμπληρωματικά, εκτός από τα παραπάνω 

(1 , 2 & 3) ,τα εξής: 
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♦ Έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντα με την οποία θα βεβαιώνεται ότι α) τα προσφερόμενα είδη 

της ομάδας Γ, είναι συμβατά  με τις αντλίες του Δημοτικού Πρατηρίου, όπως αυτές περιγράφονται 

στην Ενότητα Α.1 του Τεύχους των Τεχνικών Προδιαγραφών, αλλά και με όλους τους τύπους των 

αντλιών, β) είναι συμβατά με όλους τους τύπους των αντλιών και σε περίπτωση αντικατάστασης 

αυτών θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας, γ) διασυνδέονται και συνεργάζονται με τα συστήματα 

ελέγχου εισροών εκροών καυσίμων, δ) θα παρέχει δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας 

δύο (2) ετών, από την ημέρα ολοκληρωμένης εγκατάστασής στο έργο και οριστικής παραλαβής και 

στην κάλυψη των ανταλλακτικών, της συντήρησης και τυχών βλαβών για δέκα (10) έτη. 

 

  
► Ειδικότερα για την ομάδα Δ, απαιτούνται συμπληρωματικά, εκτός από τα παραπάνω 

(1 , 2 & 3) ,τα εξής: 

♦ Έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντα με την οποία θα βεβαιώνεται ότι, a) το 

προσφερόμενο σύστημα έχει τη δυνατότητα επεκτασιμότητας στην εγκατάσταση και λειτουργία 

«δακτυλίων», στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων και διασυνδέεται - συνεργάζεται με τα συστήματα 

ελέγχου αντλιών – αναγνώστη καρτών, β) το προσφερόμενο σύστημα φέρει σήμανση CE, γ) 

δήλωση που θα παρέχει εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας  για  δύο (2) έτη,  ανταλλακτικά 

και υπηρεσίες άμεσης Τεχνικής Υποστήριξης για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης. 

♦ Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή του λογισμικού, με τη θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής περί της καταλληλότητας αυτού με την οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) το προσφερόμενο 

λογισμικό εισροών –εκροών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις απαιτήσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας (Υπουργική Απόφαση Φ.2/1617/2010 ,ΦΕΚ 1980 Β/21-12-2010, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα). 

♦ Δήλωση συμμόρφωσης CE. 

♦ Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικότητας ATEX, για τους ηλεκτρονικούς αισθητήρες/βέργες. 

♦ Πιστοποιητικό ανίχνευσης διαρροών, για ηλεκτρονικούς αισθητήρες/βέργες. 

♦ Πιστοποιητικό αντιεκρηκτικότητας ATEX, για τον ελεγκτή/controller δεξαμενών. 

♦ Πιστοποίηση από Κοινοποιημένο Φορέα ή Εθνικό Μετρολογικό Φορέα χώρας της Ε.Ε για 

τον μηχανισμό μέτρησης στάθμης, σύμφωνα με την οποία θα προκύπτει ότι, είναι σύμφωνος με 

όλες τις απαιτήσεις των Διεθνών Συστάσεων OIML R 85-1 & 2 ,Edition 2008 (E) και OIML R 85-

3,Edition 2008. 

♦ Πιστοποιητικό διαπίστευσης (για την απόδειξη ότι πρόκειται περί διαπιστευμένου φορέα 

ως προς το αντικείμενο της διαδικασίας της ογκομέτρησης), εκδιδομένου από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή ισοδύναμο φορέα χώρας της Ε.Ε. 

♦ Έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντα με την οποία θα βεβαιώνεται  ότι: μετά το πέρας 

της διαδικασίας της ογκομέτρησης θα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ήτοι το τμήμα 

Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων τα κάτωθι : 

α)  Πιστοποιητικό για τις διακριβώσεις των δεξαμενών. 

β)  Ογκομετρικό πίνακα σε δύο αντίγραφα. 
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γ) Πιστοποιητικό διακρίβωσης για την ορειχάλκινη βέργα για όλο το μήκος χάραξης με τις 

αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. 

♦ Έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντα με την οποία θα βεβαιώνεται  ότι: μετά την 

πάροδο δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μηνός, η οποία θα 

αποτυπώνεται σε τριάντα (30) συνεχόμενα ισοζύγια ημέρας και θα καλύπτει όλες τις αντλίες και 

τις δεξαμενές του πρατηρίου, θα  υποβάλλει έγγραφη βεβαίωση –δήλωση στην αρμόδια Δημοτική 

Υπηρεσία, (τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων), με την οποία θα βεβαιώνονται τα εξής για 

το εγκατεστημένο σύστημα εισροών –εκροών στο «Πρατήριο Ιδιωτικής Χρήσης» του Δήμου 

Ηρακλείου: 

α) Η ορθή λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών –εκροών σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του τεύχους  Τεχνικών Προδιαγραφών. 

β) Ελέγχθηκε και διασφαλίστηκε η νομιμότητα και λειτουργία των αντλιών σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 5 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

γ) Ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του συστήματος σύμφωνα με 

τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

♦ Έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντα με την οποία θα βεβαιώνεται  ότι: μετά την 

πάροδο δοκιμαστικής λειτουργίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) μηνός, η οποία θα 

αποτυπώνεται σε τριάντα (30) συνεχόμενα ισοζύγια ημέρας και θα καλύπτει όλες τις αντλίες και 

τις δεξαμενές του πρατηρίου θα  υποβάλλει στην αρμόδια Δημοτική Υπηρεσία (τμήμα Διαχείρισης 

Υλικών & Αποθεμάτων) κατάλογο –πίνακα στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα εξής: 

α) Ο μέγιστος χρόνος ηρεμίας των δεξαμενών του πρατηρίου σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 4 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

β) Τα σημεία σφράγισης της παρ.1 του άρθρου 11 του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. 

 

Επισημάνσεις : 

► H ημερομηνία υπογραφής των Υπευθύνων Δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την 

ημερομηνία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής . 

► Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

• ΑΡΘΡΟ 9ο   

• Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς. 

Στον χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», οποίος θα 

φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου τοποθετείται, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο το 

υπόδειγμα με τίτλο «Τιμολόγιο Προσφοράς». 

Εντός του φακέλου Οικονομικής Προσφοράς τοποθετείται και cd το οποίο περιλαμβάνει το 

υπόδειγμα με τίτλο «Τιμολόγιο Προσφοράς» σε ηλεκτρονική μορφή. 

Το έντυπο τιμολόγιο προσφοράς συμπληρώνεται μόνο στην ομάδα που προσφέρουμε τιμή (με την 

υποχρέωση ωστόσο να προσφέρουμε τιμή για όλα τα είδη έκαστης ομάδας ), χωρίς να 

διαγράφεται η σειρά σε ομάδα που δεν προσφέρουμε τιμή.  

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά. 
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Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς κατισχύουν 

τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

• Προσφερόμενη τιμή. 

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη τιμά 

ανά ομάδα (με την υποχρέωση να δίνεται τιμή για όλα τα είδη έκαστης ομάδας), όπως 

καθορίζεται στην Διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για παράδοση του υλικού στο Δήμο Ηρακλείου και στον 

χώρο που προβλέπεται στην Διακήρυξη. 

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 

3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που 

αναφέρονται στο άρθρο 16. 

 

• ΑΡΘΡΟ 11ο 

• Χρόνος ισχύος των προσφορών. 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες, από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 

προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την 

λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την Διακήρυξη. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 

παρ.5 και 23 παρ.2. 

 

• ΑΡΘΡΟ 12ο 

• Αντιπροσφορές. 

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

•  

• ΑΡΘΡΟ 13ο  Εγγυήσεις 

1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:  

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ορίζεται στα 
τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (483,32€), ποσό το οποίο αντιστοιχεί 
στο 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ, βάσει του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. (άρθρο 26, παρ. 1α της 11369/93  Υπουργικής 
Απόφασης και άρθρο 157 παρ. 7 του Ν. 4281/2014). Στην περίπτωση την οποία η προσφορά του 
προμηθευτή αφορά μέρος των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής μπορεί να 
αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας των ειδών αυτών χωρίς το ΦΠΑ. 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της προσφοράς.   
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 με δική τους μέριμνα. 
 
Προσφορές χωρίς εγγύηση συμμετοχής απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν 
λαμβάνονται υπόψη. 
 

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 ειδών της 
προμήθειας που του κατακυρώθηκαν) χωρίς τον Φ.Π.Α (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.  
Η  εγγυητική καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την προμήθεια 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. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται 
να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες. 
 
Οι ανωτέρω εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, 
πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 
1. Την ημερομηνία έκδοσης. 
2. Τον εκδότη. 
3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Ηρακλείου). 
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 
8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από της απλής έγγραφης ειδοποίησης. 
10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης για την εγγύηση συμμετοχής ή ότι θα ισχύει 
μέχρι να επιστραφεί στην Υπηρεσία από την οποία εκδόθηκε για την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, 
ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει 
πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
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 14ο 

• Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης. 

• 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
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• α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι 
την ημερομηνία  υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 
παρ1α. 

• β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν μόνο 
από προμηθευτή που συμμετέχει στον 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 διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση 
του αντιστοίχου σταδίου.  

• Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο  όργανο. Το όργανο αυτό 
υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Οικονομικής  επιτροπή που 
αποφαίνεται τελικά. 

• 2. Οι αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής  που αφορούν την διενέργεια και την κατακύρωση 
του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον 
Γραμματέα της αποκεντρωμένης Διοίκησης  κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει 
κάθε φορά. 

• 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, 
προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 

 

• ΑΡΘΡΟ  15ο 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και την ώρα που ορίζεται από την 
προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Καταγράφονται, αριθμούνται και μονογράφονται από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του 
διαγωνισμού οι κυρίως φάκελοι. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς 
και μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς κατά φύλλο.  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών 
που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο 
υπογράφει. 
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω 
όργανο μέχρι να κριθεί η  προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της 
διακήρυξης. 
Οι Οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων  θα ανοιχτούν την ημέρα και ώρα που θα ορίσει η 
Επιτροπή μετά  την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των δειγμάτων και θα το κάνει γνωστό  
στους ενδιαφερόμενους με έγγραφο της . 
 

 

Άρθρο 16ο 

• Αξιολόγηση προσφορών. 

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, έχει σαν κριτήριο την   

χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, (με την υποχρέωση να δίνεται τιμή για όλα τα είδη έκαστης 

ομάδας),  εφόσον τηρηθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. 

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής ανά ομάδα, μετά από συμφωνία των προσφερόμενων 

υλικών με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι 

αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Διακήρυξη 

ουσιώδεις όρους. 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
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Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
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 την ποσότητα ή μέρος αυτής . 
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο  

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. 
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 19ο  
Σύμβαση 
 
Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι : 
Η παρούσα Διακήρυξη 
Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γενική - Ειδική)  
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 
 

Άρθρο 20ο 

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης & εγκατάστασης. 

Η ολοκλήρωση του συνολικού έργου, θα γίνει εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υπογραφής 

του σχετικού Συμφωνητικού, στον χώρο του Δημοτικού Πρατηρίου που ευρίσκεται στο 

Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα 

του προμηθευτή. Σε περίπτωση που θα υπάρχουν περισσότεροι από ένα προμηθευτή, θα πρέπει οι 

προμηθευτές να συνεργασθούν ώστε ο συνολικός χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης όλου του 

έργου να μην υπερβαίνει τον ένα μήνα. 

Η παράδοση παραλαβή της εγκατάστασης θα γίνει στο Δημοτικό Πρατήριο του Δήμου Ηρακλείου, 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. (χώρος Αμαξοστασίου).  

Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και 

εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 

της υπ΄ αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που 

υπολογίζεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 

Άρθρο 21ο 

Πληρωμή  
Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά μετά:  
1) Την ολοκλήρωση κάθε παράδοσης  από τον ανάδοχο προμηθευτή και έκδοση του σχετικού τιμολογίου   
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2) Την παραλαβή του τιμολογίου από την υπηρεσία  
3) Την παραλαβή των αγαθών από την αρμόδια Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ .  
4) Την έκδοση του χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία Εκκαθάρισης.  
  
Άρθρο 22ο 

• Φοροι,Τέλη, Κρατήσεις 
• Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
• Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει τον Δήμο. 
 

Άρθρο 23ο 

• Δασμοί. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται  της καταβολής δασμών 

κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 

 

Άρθρο 24ο 

Δημοσίευση. 

 Η διακήρυξη θα αναρτηθεί: 
• ηλεκτρονικά στον ισότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 
• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 
• με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στην οδό Αγ. 

Τίτου αρ.1 του Δήμου Ηρακλείου  
 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης: 
• Θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος « ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
• θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα   ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού  
• θα αποσταλεί στα επιμελητήρια.  

 
Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού και των τυχών επαναληπτικών διαγωνισμών βαρύνουν τον 
ανάδοχο».   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  


