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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Αριθµός πρωτ. 22019 

∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                              

 

∆∆∆ΙΙΙΑΑΑΚΚΚΗΗΗΡΡΡΥΥΥΞΞΞΗΗΗ   ∆∆∆ΗΗΗΜΜΜΟΟΟΠΠΠΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΜΜΜΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΩΩΩΝΝΝ   

   
Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε 

Πρόχειρο µειοδοτικο διαγωνισµο συµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η «Προµήθεια 

και τοποθέτηση ABS οχηµάτων». 

  

Α ρ θ ρ ο 1ο 

Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµού 
 O διαγωνισµος θα διενεργηθει την 16

η
 Αυγούστου 2013 ηµερα 

Παρασκευή και απο ωρα 10.00 εως 10.30 ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης. 

 

Α ρ θ ρ ο 2ο 

∆εκτοι στο διαγωνισµο 
 Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι προµηθευτές, κατασκευαστές  και 

αντιπροσωποι αυτών. Στο διαγωνισµο, επίσης, γινονται δεκτες προσφορες 

που αφορουν σε ανταλλακτικά αλλοδαπης προελευσεως γνωστων 

εργοστασιων η εγχωριας κατασκευής, αποδεδειγµενης καλης 

λειτουργικοτητας. Θα τηρηθουν οι ισχυουσες διαταξεις περι προστασιας της 

εγχωριας βιοµηχανιας 

 

Α ρ θ ρ ο 3ο 

Προυπολογισµος Προµήθειας  
 Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει 

εκτιµηθει στο ποσο των 36.900,00 ΕΥΡΩ µαζί µε το ΦΠΑ. 
 

Α ρ θ ρ ο 4ο 

∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµό 
 Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο 

οφειλουν να προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα 

δικαιολογητικα: 
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1) Πιστοποιητικο του Εµπορικου και Βιοµηχανικου Επιµελητηριου 

που να φαινεται το επαγγελµα του διαγωνιζοµενου και οτι ειναι 

εγγεγραµµένος σ' αυτό. 

2) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του προϋπολογισµού 

της µελέτης ήτοι 1.845,00 ευρώ. 

3) Το συνεργείο πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Ν. 1575/1985 και 

του Π∆ 78/1988. 

 Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα 

απορριπτεται σαν απαραδεκτη. 

 

Α ρ θ ρ ο 5ο 

Τροπος διενεργειας του διαγωνισµού 
 α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα 

περιεχει: 

  1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.4) 

  2.Τις τεχνικές Προδιαγραφές, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες, Υπεύθυνες 

δηλώσεις κλπ. 

  3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα. 

 β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την 

10.00 µεχρι την 10.30 ακριβως ωρα. Μετα το περας του ανωτερω χρονου, 

καµµια προσφορα δεν γινεται δεκτη εκτος εαν η επιδοση των προσφορων 

συνεχιζεται χωρις διακοπη και µετα την ωρα αυτη. 

 γ) Η επιδοση εναλλακτικων προσφορων απο τον ιδιο προµηθευτη 

επιτρεπεται. 

 δ) Αντιπροσφορες δεν γινονται δεκτες. 

 ε) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η ληξη 

της παραδοσεως των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα. Η 

επιτροπη συνεχιζει να συνεδριαζει δηµοσια και αρχιζει την αποσφραγιση των 

φακέλων των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως και αναγραφονται στο 

πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που βρισκονται σε καθε φακελλο 

περιληπτικα ετσι ωστε να τ'ακουν ολοι οι ενδιαφεροµενοι. 

 Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος και 

γραφεται επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελου αυξοντας 

αριθµος. 

 Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων οι 

παρισταµενοι στην αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η συνεδριαση 

συνεχιζεται µυστικη. 

 Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα 

δικαιολογητικα συµµετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται δεκτες 

και ποιες απορριπτονται. 
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Κατοπιν η συνεδριαση γινεται δηµοσια και ο προεδρος ανακοινωνει 

ποιοι αποκλειονται και για ποιους λογους και τους καλει να παραλαβουν τα 

σχετικα εγγραφα της προσφορας τους µε τον σφραγισµενο φακελλο της 

οικονοµικης προσφορας. 

 Στη συνεχεια αποσφραγιζονται κατα σειρα οι φακελλοι των 

οικονοµικων προσφορων εκεινων που εγιναν δεκτες στο διαγωνισµο και 

ανακοινωνονται οι τιµες µεγαλοφωνα. 

 Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η δεν 

ειναι συµφωνες µε τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται. 

 Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν 

µπορουν να εκτιµηθουν η σε καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς τους 

ορους της διακηρυξης. 

 Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο 

διαγωνισµο µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη της 

επιτροπης. 

 Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του 

αποτελεσµατος του διαγωνισµου. 

 
 

Α ρ θ ρ ο 6ο 

Εγγυηση καλης εκτελεσης 
 Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να καταθεσει 

εγγυηση καλης εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο πέντε (5) της γενικης 

συγγραφης υποχρεωσεως της µελετης. 

 

Α ρ θ ρ ο 7ο 

Τιµες προµηθειας - Κρατησεις 
 Οι τιµες της προµηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη παραδοση 

στον ∆ήµο Χερσονήσου  Ο αναδοχος της προµηθειας βαρυνεται µε τις 

νοµιµες κρατησεις. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆. 
 

Α ρ θ ρ ο 8ο 

Γλωσσα συνταξεως των προσφορων 
 Οι προσφορες θα ειναι συνταγµενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη 

γλωσσα η στην Αγγλικη απο τον οικο µε µεταφραση στην Ελληνικη. 

 

Α ρ θ ρ ο 9ο 

Χρόνος εγγυήσεως 
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 Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας, των υπό προµήθεια ειδών, θα 

καθορίζεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει 

από την ηµεροµηνία προσωρινής παραλαβής από την αρµόδια προς τούτο 

επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεώνεται µε δική 

του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει 

βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολογήσεως και να 

επισκευάσει κάθε βλάβη από όµοια αίτια. 

 Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος 

του ενός έτους. 

 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής παραλείψει ή αµελήσει να προβεί 

στις ανωτέρω ενέργειες, τότε κάνει τούτο ο ∆ήµος σε βάρος και για 

λογαριασµό του προµηθευτή. 

 

Άρθρο 10
ο
 

∆ασµοί εισαγωγής 
 Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος 

απαλλάσσεται της καταβολής δασµών κατά το εκτελωνισµό του 

µηχανήµατος. Κατόπιν αυτού η τιµή αυτού δεν θα επιβαρυνθεί µε αντίστοιχο 

ποσό δασµών εισαγωγής και εποµένως οι τιµές δεν θα περιλαµβάνουν 

κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασµούς. 

Η σχετική ατέλεια θα προσκοµισθεί στο τελωνείο µε µέριµνα του 

∆ήµου. 

Εάν για κάποιο λόγο δεν µπορεί να χορηγηθεί ατέλεια δασµών 

εισαγωγής ο ∆ήµος θα καταβάλλει αυτούς επί πλέον της συµβατικής αξίας 

της προµήθειας. 

 

Άρθρο 11
ο
 

Υποβολη τευχους προδιαγραφών  
 Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο 

τευχος τεχνικής περιγραφής στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το 

προσφερόµενο και προσπέκτους τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. 

Στη ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρονται αναλυτικά οι ελάχιστες 

τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται. Επίσης πρέπει να 

συνοδεύονται από Υ∆ που θα αναφέρουν ότι θα προσκοµισθούν όλες οι 

απαιτούµενες βεβαιώσεις. 

 Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται 

µε ασαφείς και ελλειπείς περιγραφες µπορει να απορριφθει, αναλογα µε τις 

ελλειψεις η ασαφειες. 
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Α ρ θ ρ ο 10ο 

Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση 

 
 Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του φορέα 

και θα βρισκεται στη διαθεση των ενδιαφεροµενων κατα τις εργασιµες 

ηµερες και ωρες. 
       

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Οικονοµικών υπηρεσιών 

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης 

      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

2. Φ.Β3 

 

 

 

Μ.Ε.∆. 

Ακριβές αντίγραφο 

Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Βασιλάκης Νικόλαος 

 


