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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου
Νομού Ηρακλείου
Διακηρύσσει

ότι,

Εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον
ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η « προμήθεια
τετρακίνητου φορτηγού αυτοκινήτου & δεξαμενής μεταφοράς
νερού».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας
ανέρχεται στα 30.150,00 € μαζί με το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από
Σ.Α.Τ.Α.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18η του μήνα Νοεμβρίου του έτους
2013, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 (έναρξη) μέχρι 10.30 (λήξη
παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου, στις
Γούρνες (πρώην Αμερικανική βάση), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
ΕΚΠΟΤΑ.
H προμήθεια χωρίζεται σε δύο ομάδες :
 Ομάδα Α : προμήθεια οχήματος
 Ομάδα Β : προμήθεια δεξαμενής χωρητικότητας 1μ3, καθώς και
μίας αντλίας εκτόξευσης νερού με τον κατάλληλο σωλήνα.
Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν
φτάσει στην υπηρεσία του Δήμου με ευθύνη του προσφέροντος από την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής
των ζητουμένων. 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.
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Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 1.507,5 € ή
τμηματικά για την ομάδα Α (όχημα) ποσό 1.427,5 € και για την ομάδα Β
(δεξαμενή) ποσό 80,00 € και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, ή υπό μορφή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής
διακηρύξεως (όροι διαγωνισμού) από την ιστοσελίδα του Δήμου, μετά
από την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και από τα
γραφεία του φορέα. Πληροφορίες αρμόδιος υπάλληλος Κουρμουλάκης
Δημήτριος τηλ. 28973 40059.
Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών
Εμμανουήλ Διαμαντάκης
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
 Πατρίδα
(ημερήσια)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νση Περιβάλλοντος
2. Τμήμα προμηθειών
3. Φ.Β3
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Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι εκτιθεται
σε Προχειρο μειοδοτικο διαγωνισμο συμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, η
«προμήθεια τετρακίνητου φορτηγού αυτοκινήτου & δεξαμενής
μεταφοράς νερού».
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισμου
O διαγωνισμος θα διενεργηθει την 18η Νοεμβρίου 2013 ημερα
Δευτέρα και απο ωρα 10.00 εως 10.30 ενωπιον της αρμοδιας επιτροπης.
Α ρ θ ρ ο 2ο
Δεκτοι 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 30.150,00 ΕΥΡΩ μαζι με το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
Δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο
Τα φυσικα η νομικα προσωπα που θα λαβουν μερος στο
διαγωνισμο οφειλουν να προσκομισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα
ακολουθα δικαιολογητικα:
1. Πιστοποιητικο του Επμορικου και Βιομηχανικου Επιμελητηριου
που να φαινεται το επαγγελμα του διαγωνιζομενου και οτι ειναι
εγγεγραμμενος σ'αυτο,
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2. Εγγυητική συμμετοχής ίση με το 5% του προυπολογισμού της
μελέτης ήτοι ποσό 1.427,00 ευρώ για την ομάδα Α, ποσό 80,00 ευρώ για
την ομάδα Β ή συνολικά και για τις δύο ομάδες ποσό 1.507,50 ευρώ
3. Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών
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 φάκελο που
θα περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συμμετοχης στο διαγωνισμο (Αρθρ.4)
2.Τις Τεχνικες περιγραφες, σχεδια, λοιπα στοιχεια και πληροφοριες,
Υπέυθυνες δηλώσεις κλπ.(όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 της
παρούσης).
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) Οι προσφορές μπορούν να γίνουν συνολικά και για τις δύο
ομάδες ή τμηματικά μόνο για την ομάδα Α και μόνο για την ομάδα Β.
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 φάκελων των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως και
αναγραφονται στο πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που
βρισκονται σε καθε φάκελο 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 καταγραφή δικαιολογητικών όλων των πρόσφορων οι
παριστόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η
συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
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.
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Στη συνεχεια αποσφραγίζονται κατα σειρα οι φάκελοι των
τεχνικών προδιαγραφών οι οποίοι μπορεί να σταλούν για αξιολόγηση
στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά και την αξιολόγηση των τεχνικών
προδιαγραφών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι και ορίζεται η ημερομηνία
αποσφράγισης των οικονομικων προσφορων εκεινων που εγιναν δεκτες
στο διαγωνισμο .
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 επτα (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 Δήμο Χερσονήσου Ο αναδοχος της προμηθειας
βαρυνεται με τις νομιμες κρατησεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.Δ.Δ.
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
Χρονος εγγυησεως
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας, των υπο προμηθεια ειδών,
θα καθοριζεται στις προσφορες των διαγωνιζομενων. Ο χρονος αυτος
αρχιζει απο την ημερομηνια προσωρινης παραλαβης απο την αρμοδια
προς τουτο επιτροπη. Κατα τον χρονο εγγυησεως ο προμηθευτης
υποχρεωνεται με δικη του δαπανη να αντικαταστησει καθε ανταλλακτικο
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που θα παρουσιασει βλαβη η φθορα λογω κακης ποιοτητας η κακης
συναρμολογησεως και να επισκευασει καθε βλαβη απο ομοια αιτια.
Ο χρονος εγγυησεως καλης λειτουργιας δεν μπορει να ειναι
μικροτερος του ενος ετους.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτης παραληψει ή αμελησει να προβει
στις ανωτερω ενεργειες,τοτε κανει τουτο ο Δημος σε βαρος και για
λογαριασμο του προμηθευτη.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Δασμοι εισαγωγης
Οι διαγωνιζομενοι πρεπει να εχουν υποψη τους οτι ο Δήμος
απαλλασεται της καταβολης δασμων κατα τον εκτελωνισμο του
μηχανηματος. Κατοπιν αυτου η τιμη αυτου δεν θα επιβαρυνθει με
αντιστοιχο ποσο δασμων εισαγωγης και επομενως οι τιμες δεν θα
περιλαμβανουν κονδυλια που αντιστοιχουν σε δασμους.
Η σχετικη ατελεια θα προσκομισθει στο τελωνειο με μεριμνα του
Δήμου.
Εαν για καποιο λογο δεν μπορει να χορηγηθει ατελεια δασμων
εισαγωγης ο Δήμος θα καταβαλλει αυτους επι πλεον της συμβατικης
αξιας της προμηθειας.
Α ρ θ ρ ο 11ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζομενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο
τευχος τεχνικης περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για το
προσφερομενο και προσπεκτους τεχνικων στοιχειων του οικου
κατασκευης.
Στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρονται αναλυτικά οι
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται.
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.
Α ρ θ ρ ο 12ο
Ληψη Πληροφοριων - Δημοσιευση
Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr και στα γραφεια του φορέα και
θα βρισκεται στη διαθεση των ενδιαφερομενων κατα τις εργασιμες
ημερες και ωρες.
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Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονομικών υπηρεσιών
Εμμανουήλ Διαμαντάκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νση Περιβάλλοντος
2. Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
3. Φ.Β3

