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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες 14-6-2016
Αριθμός πρωτ. 11227

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με
συμπλήρωση τιμολογίου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα οχημάτων,
μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου».
Συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης: 51.300 € και θα χρηματοδοτηθεί από τακτικούς
πόρους του Δήμου Χερσονήσου.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 04η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 έως
11.00, στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου στις Γοιύρνες (πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών)
ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην
ΔΠΕ9/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Χερσονήσου.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.026 € ίση με το 2% του συνολικού προϋπολογισμού
της μελέτης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Τ.Π.Δ. για παρακατάθεση σ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει
μέρος στο διαγωνισμό ή άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του, ή ομολογιών δημοσίου, τράπεζας ή
οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες.
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής και των τευχών που την συνοδεύουν θα είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου
Χερσονήσου, Γούρνες (Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα διαγωνιστικής
διαδικασίας: Κωνσταντίνος Καλαθάκης - Αθηνά Μηλιαράκη 2813404635, FAX : 2813404608, για
τεχνικά θέματα: Μαρία Ελένη Κουρλετάκη τηλ: 2897340054.
Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980
και του Ν.3548/07 στον ελληνικό Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
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Ο Aντιδήμαρχος
Οικονομικών υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
2. Εφημερίδες Νομού Ηρακλείου
 Πατρίδα (ημερήσια)
 Νέα Κρήτη (ημερήσια)
 Αντίλαλος της Μεσαράς (εβδομαδιαία)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νση Περιβάλλοντος
2. Φ.Β3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γούρνες 14-6-2016
Αριθμός πρωτ: 11227

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Π.Δ. 28/80)
Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο
Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή με συμπλήρωση τιμολογίου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο
«Ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, δικύκλων όλων των υπηρεσιών του Δήμου» .
ΑΡΘΡΟ 1ο
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Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της διαγωνισμού
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 04η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00
έως 11.00 στα γραφεία του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες (Πρώην Αμερικανική Βάση
Γουρνών) ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην
ΔΠΕ9/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου
Χερσονήσου.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Δεκτοί στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου
αντικειμένου, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Προϋπολογισμός Παροχής Υπηρεσίας
Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω υπηρεσία έχει εκτιμηθεί στο ποσό
των 51.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν
κατά την διενέργεια αυτού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.

Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας στοιχείο, για την διαπίστωση της αυτοπρόσωπης
από τον διαγωνιζόμενο κατάθεση της προσφοράς.
2. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να φαίνεται το συναφές επάγγελμα του
διαγωνιζομένου και ότι είναι εγγεγραμμένος σ' αυτό, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

3. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το
ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή
απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ
και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και της
ΔΠΕ 9 /2016 μελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών με αυτή διατάξεων και
ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
5. Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
ποσό ίσο με το 2% του Προϋπολογισμού της Παροχής Υπηρεσίας για εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
ήτοι 1.026 €.
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6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς
του δημοσίου ή των ΟΤΑ
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφέρουσα ανήκει στο σύστημα του «φιλικού διακανονισμού»
8. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά

Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν
απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού
α) Οι προσφορές θα επιδοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει:
1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 4).
2.Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.
β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή από την 10.00 μέχρι την 11.00
ακριβώς ώρα. Μετά το πέρας του ανωτέρου χρόνου, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός
εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.
γ) Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται.
δ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
ε) Η προσφορά αφορά το σύνολο των ομάδων εργασιών.
στ) Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε εκατόν είκοσι ημέρες (120).
Όταν η οριζόμενη ανωτέρω ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των
προσφορών και γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια
και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών κατά σειρά επιδόσεως και
αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο
περιληπτικά, έτσι ώστε να τα ακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ' αυτού ο
ίδιος αύξον αριθμός με εκείνον του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των
δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού
εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.
Η επιτροπή στη συνέχεια και σε μυστική συνεδρίαση ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και αποφασίζει ποιές προσφορές γίνονται δεκτές και ποιές απορρίπτονται. Κατόπιν η
συνεδρίαση γίνεται δημόσια και ο Πρόεδρος ανακοινώνει ποιοί αποκλείονται και για ποιούς
λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους, με τον
σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακηρύξεως, απορρίπτονται. Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι
αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακηρύξεως.
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Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται
κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού επιφυλάσσεται να εκδώσει την απόφαση της σε επόμενη
συνεδρίαση και εφόσον κριθεί απαραίτητο δύναται να διαβιβάσει το φάκελο με όλες τις
προσφορές και τα υποβληθέντα από τους διαγωνισθέντες στοιχεία και δικαιολογητικά για
εξέταση, τεχνοοικονομική αξιολόγηση και γνωμοδότηση στην Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και
σφραγίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση της στους συμμετέχοντες που δεν έχουν
αποκλειστεί από το πρώτο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών
στοιχείων. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών κατά την οποία δύναται
να παρίστανται όσοι μειοδότες έχουν γίνει δεκτοί, θα οριστεί από την επιτροπή διαγωνισμού
και θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για
την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, πάντως όχι μικρότερο των
πέντε (5) ημερών και ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών να υπογράψει την σχετική
σύμβαση. Εάν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει τη σύμβαση ή
δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως της συμβάσεως εφαρμόζονται οι
από το Π.Δ. 28/1980 προβλεπόμενες κυρώσεις.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Εγγύηση καλής εκτελέσεως
Προ της υπογραφής της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτελέσεως, ίσης με το 2% επί της προσφοράς του.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Τιμές Παροχής Υπηρεσίας - κρατήσεις
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υπηρεσιών ελεύθερων στο Δήμο. Ο ανάδοχος
της Παροχής Υπηρεσίας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Επίσης βαρύνεται με την δαπάνη
δημοσιεύσεως περιλήψεως της διακηρύξεως στον Τύπο.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνισθέντα ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του
διαγωνισμού, υποβάλλονται μόνο εγγράφως κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή μέχρι και
επομένη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμης ημέρας ή της επόμενης της
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ανακοινώσεως του αποτελέσματος στις περιπτώσεις εξετάσεως και αξιολογήσεως των
προσφορών. Οι ενστάσεις καταθέτονται στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α. και απευθύνονται προς
τον Πρόεδρο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις, που
υποβάλλονται διαφορετικά, δεν λαμβάνονται υπόψη.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Γλώσσα συντάξεως των προσφορών
Οι προσφορές θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική από
τον οίκο με μετάφραση στην Ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 10o
Λήψη Πληροφοριών - Δημοσίευση
Αντίγραφο της διακήρυξης αυτής και των τευχών που την συνοδεύουν θα είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr. Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης και
των τευχών του διαγωνισμού δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ήτοι από το
Γραφείο Προμηθειών στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χερσονήσου, Γούρνες (Πρώην
Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα διαγωνιστικής διαδικασίας:
Κωνσταντίνος Καλαθάκης - Αθηνά Μηλιαράκη 2813404635, FAX : 2813404608, για τεχνικά
θέματα: Μαρία Ελένη Κουρλετάκη τηλ: 2897340054. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον
ανάδοχο
Περίληψη της διακηρύξεως αυτής θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980
και του Ν.3548/07 στον ελληνικό Τύπο.
Ο Aντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Εμμανουήλ Πλευράκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
3. Τμήμα Προμηθειών

4. Φ.48β
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