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Γούρνες 11-10-2012
Αριθµός πρωτ. 28436

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται σε Προχειρο
µειοδοτικο διαγωνισµο συµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προµήθεια ειδών ένδυσης
υπόδησης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τα έτη 2012-2013.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου
O διαγωνισµος θα διενεργηθει την 31η Οκτωβρίου 2012 ηµερα Τετάρτη και απο
ωρα 11.00 εως 11.30 ενωπιον της αρµοδιας επιτροπης.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοι στο διαγωνισµο
Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι οικοι κατασκευαστες και αντιπροσωποι των οικων
κατασκευης των ζητουµενων. Στο διαγωνισµο, επίσης, γινονται δεκτες προσφορες που
αφορουν σε µηχανηµατα 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 Προµηθειας
Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια εχει εκτιµηθει
στο ποσο των 45.334,11 ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο
Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο διαγωνισµο οφειλουν να
προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα ακολουθα δικαιολογητικα:
α) Πιστοποιητικο του Επµορικου και Βιοµηχανικου Επιµελητηριου που να φαινεται
το επαγγελµα του διαγωνιζοµενου και οτι ειναι εγγεγραµµενος σ'αυτο, ή εργατικο πτυχιο
σε ισχυ συµφωνα µε το αρθρο 2.

β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ίση µε το 5% του συνολικού προυπολογισµού
της µελέτης ήτοι ποσό 2.270,00 ευρώ ή τµηµατικά για την οµάδα Α ποσό 256,00 ευρώ ,
για τις οµάδες Β και Γ 1.360,00 ευρώ και για την οµάδα ∆ 655,00 ευρώ
Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η προσφορα απορριπτεται
σαν απαραδεκτη.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου
α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που θα περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.5)
2.Τις Τεχνικες περιγραφες,σχεδια,λοιπα στοιχεια και πληροφοριες.
3.Σφραγισµενο φακελλο µε την οικονοµικη προσφορα.
β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτες απο την αρµοδια επιτροπη απο την 11.00
µεχρι την 11.30 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) προσφορές γίνονται δεκτές τµηµατικά για την οµάδα Α, για την Β και Γ µαζί και
και για την ∆ ή για το σύνολο των ειδών της µελέτης
στ) 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 φακελλων 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 φακελλου 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.
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.
Κατόπιν αποσφραγίζονται οι φάκελοι µε την τεχνική περιγραφή των ειδών της
µελέτης (προδιαγραφές) .
Στη συνέχεια ορίζεται η ηµέρα και η ώρα συνεδρίασης της επιτρπής διαγωνισµού
για την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών στην οποία µπορεί να παρίστανται και
οι διαγωνιζόµενοι που οι προσφορές τους έγιναν δεκτές (δικαιολογητικά συµµετοχής και
τεχνική περιγραφή).
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.
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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 επτα (7) 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
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο τευχος τεχνικης
περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για τα προσφερόµενα είδη τα οποία
θα συνοδεύονται από τις προδιαγραφές που απαιτούνται από την µελέτη.
Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η συνοδευεται απο το
τευχος µε ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες µπορει να απορριφθει, αναλογα µε τις
ελλειψεις η ασαφειες.
Η προσκόµιση δειγµάτων είναι απαραίτητη για την απόδειξη των προδιαγραφών
των προσφερόµενων ειδών. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει προς έλεγχο τα
προσφερόµενα δείγµατα κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών
αυτών. Η εν λόγω δαάνη θα βαρύνει τον προµηθευτή.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Προέλευση των προσφερόµενων υλικών
Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα
προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν καθώς και το εργοστάσιο
κατασκευής τους.
Οταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά µερικά ή ολικά σε
δικό τους εργοστάσιο πρέπει να υποβάλλουν Υ∆ του νόµιµου εκπροσώπου του
εργοστασίου στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας σε
περίπτωση κατακύρωσης της.
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Α ρ θ ρ ο 11ο
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση
Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του φορέα και θα είναι
αναρτηµένο στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου www.hersonisos.gr
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Άρθρο 1ο
Αντικείµενο της προµήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης
∆ηµοτικής αστυνοµίας για τα έτη 2012 - 2013.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆ιαταξεις που ισχυουν
Η διενεργεια του διαγωνισµου και η εκτελεση της προµηθειας γινονται συµφωνα µε
τις διαταξεις:
α)Της υπ.αριθµ.11389/93 Υπ.Αποφ."Ενιαιος κανονισµος προµηθειων οργανισµων
τοπικης αυτοδιοικησης", της 26625/31-5-93 αποφ.ΥΠΕΣ, του Ν.1797/88, του Ν.2000/91
καθως και των εκτελεστικων πραξεων τους.
β)Του εν ισχυει ∆.Κ.Κ.εφ'οσον δεν αντικειται στα παραπανω.

Α ρ θ ρ ο 3ο
Συµβατικα τευχη
Συµβατικα τευχη κατα σειρα ισχυος ειναι:
α)Η διακηρυξη του διαγωνισµου
β)Το τιµολογιο προσφορας του αναδοχου
γ)Ο Προυπολογισµος προσφορας του αναδοχου
δ)Τα τεχνικα στοιχεια (τεχνικη περιγραφη) της προσφορας του αναδοχου

Α ρ θ ρ ο 4ο
Τροπος εκτελεσης της προµηθειας
Η εκτελεση της προµηθειας αυτης θα πραγµατοποιηθει µε προχειρο διαγωνισµο µε
τους ορους που θα καθορισει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χερσονήσου κατα τις
διαταξεις των αρθρων 7, 8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 της Υπ.Αποφ.11389/93
Σε περιπτωση που η αξια (χωρις ΦΠΑ) του δηµοπρατουµενου αντικειµενου υπερβαινει
τα 200.000 ECU, η διακηρυξη πρεπει να δηµοσιευθει στην επισηµη εφηµεριδα των Ε.Κ.

Α ρ θ ρ ο 5ο
Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκυρηξης από 4-9-2009 βαραίνει τον προµηθευτή
σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Ανακοινωση κατακυρωσης-αναθεσης.-Συµβαση
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Στον προµηθευτη στον οποιο εγινε κατακυρωση η αναθεση προµηθειας αποστελλεται
σχετικη ανακοινωση οπως οριζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολη της
ανακοινωσης η συµβαση θεωρειται οτι συναφθηκε και ο προµηθευτης υποχρεουται να
προσελθει µεσα σε δεκα (10) ηµερες απο την ηµεροµηνια κοινοποιησης της ανακοινωσης, για
την υπογραφη της σχετικης συµβασης κατα τα λοιπα οπως στο ανωτερω Αρθρο οριζονται.
Μετα την ανακοινωση κατακυρωσης η συµβαση καταρτιζεται από τον ΟΤΑ που
υπογραφεται και απο τα δυο συµβαλλοµενα µερη, οπως οριζεται µε το Αρθρο 25 της
Υπ.Αποφ. 11389/93.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης καθοριζεται σε 10% επι του
προυπολογισµου της προµηθειας. Παρεχεται δε µε εγγυητικη επιστολη οπως οριζεται απο το
Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93.
Η εγγυηση καλης εκτελεσης της συµβασης επιστρεφεται στον αναδοχο της
προµηθειας µετα την παραλαβη απο αρµοδια επιτροπη.

Α ρ θ ρ ο 8ο
Χρονος εγγυησης
Ο χρονος εγγυησης µετα την παροδο του οποιου ενεργειται η οριστικη παραλαβη
µετρουµενος απο της ηµεροµηνιας της υπογραφης της συµβασης θα καθορισθει µε την
προσφορα των διαγωνιζοµενων και ο χρονος δεν δυναται να ειναι µικροτερος του ενος (1)
ετους.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Εκπτωση του αναδοχου
Εφοσον υπαρξει αδικαιολογητος υπερβαση της συµβατικης προθεσµιας εκτελεσης της
προµηθειας η ο αναδοχος δεν συµµορφωνεται προς τις καθε ειδους υποχρεωσεις του, µπορει
να κηρυχθει εκπτωτος συµφωνα µε τις διαταξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93.

Α ρ θ ρ ο 10ο
Πληµµελης κατασκευη
Εαν η κατασκευη και η λειτουργια του υπό προµήθεια είδους, δεν ειναι συµφωνα µε
τους ορους της συµβασης, ή εµφανιζει ελαττωµατα ή κακοτεχνιες, ο αναδοχος υποχρεουται
να αποκαταστησει η βελτιωσει αυτες, συµφωνα µε τις ισχυουσες διαταξεις.

Α ρ θ ρ ο 11ο
Φοροι,τελη,κρατησεις
Ο αναδοχος υποκειται σε ολους τους βασει των κειµενων διαταξεων φορους τελη και
κρατησεις που θα ισχυουν κατα την ηµερα της διενεργειας του διαγωνισµου. Ο ΦΠΑ βαρυνει
τους ΟΤΑ
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Α ρ θ ρ ο 12ο
Παραλαβη Υλικων
Η παραλαβη του υπο προµηθεια ειδους θα γινει απο επιτροπη παραλαβης συµφωνα
µε τον τροπο και κατα τον χρονο που οριζεται απο τη συµβαση. Η επιτροπη συγκροτειται για
τη
συγκεκριµενη καθε φορα προµηθεια, µε αποφαση του ∆ηµοτικου η Κοινοτικου
Συµβουλιου και σ'αυτην οριζεται και ο προεδρος της,κατα τα λοιπα οπως οριζονται απο το
Αρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.
Η παραλαβη των υλικων και η εκδοση των σχετικων πρωτοκόλλων παραλαβης
πραγµατοποιειται µεσα απο τον οριζοµενο απο την συµβαση χρονο, κατα τα λοιπα οπως το
Αρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 οριζεται.
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο Προµήθειας
Με την µελέτη αυτή προβλέπεται η Προµήθεια ειδών ένδυσης – υπόδησης
∆ηµοτικής Αστυνοµίας για τα έτη 2012 - 2013, για να καλυφθούν ανάγκες του
∆ήµου Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες δατάξεις
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις:
α) Του ισχύοντος ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικος.
β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης
για το ειδικό ένστολο προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ∆ήµου
Χερσονήσου.
Προβλέπεται να γίνει προµήθεια των χειµερινών και των θεριών ειδών
ένδυσης και υπόδησης.
Τα είδη της προµήθειας περιλαµβάνονται στις αποφάσεις του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης και αποκέντρωσης αρ. 55572/26-10-2005 ΦΕΚ
1648/ Β΄/29-11-2005 περί «καθορισµός της στολής του ειδικού ένστολου
προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας», αρ. 15945/28-3-2006 ΦΕΚ 426
Β΄/7-4-2006 περί «συµπλήρωσης της υπ’ αρίθµ. 55572/26-10-2005 ΦΕΚ
1648/ Β΄/29-11-2005» και της αρ. 30755/9-6-2004 ΦΕΚ 867 Β΄11-6-2004
περί «καθορισµός του διακριτικού σήµατος και του τύπου της ειδικής
ταυτότητας του ένστολου προσωπικού της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας».
Για την υπόδειξη των παραπάνω είναι απαραίτητη η προσκόµιση
δειγµάτων και Υ.∆. του προµηθευτή ότι τα είδη είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που αναφέρονται στα ΦΕΚ.
Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονοµικών υπηρεσιών
Ιωάννης Θ. Μαστοράκης

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου
• Πατρίδα
(ηµερήσια)
• Νέα Κρήτη (ηµερήσια)
• Άποψη του Νότου (εβδοµαδιαία)
1.
2.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Φ.Β3
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Μ.Ε.∆.
Ακριβές αντίγραφο
Ο ∆/ντής ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Βασιλάκης Νικόλαος
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