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14PROC002073727 2014-05-28
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών του ∆ήµου
Ηράκλειας έτους 2014 µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη
τιµή.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995).
2. της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993)
3. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
και ιδιαίτερα των άρθρων 158 και 209.
4. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/2010) και
ιδιαίτερα του άρθρου 278.
5. του Ν.3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του
∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις.
6. Tην αριθµ. 546/2014 απόφαση ∆ηµάρχου περί έγκρισης διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014.
7. Την υπ’ αριθ. 50/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας ελαστικών του ∆ήµου
Ηράκλειας , ο τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης.
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕI

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού
προϋπολογισµού 24.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (19.512,20 €
πλέον ΦΠΑ 4.487,80 € ) για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης
µέχρι τη λήξη του έτους ήτοι 31-12-2014. Η προµήθεια των ελαστικών θα γίνει µε
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

A.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ
Ελαστικό διάστασης 315/80 R22.5 κατάλληλο
για απορριµµατοφόρο)
Ελαστικό διάστασης 295/80 R22.5 κατάλληλο
για απορριµµατοφόρο
Ελαστικό διάστασης 205/80 -16 κατάλληλο για
4χ4.
Ελαστικό διάστασης 235/75 R17.5 κατάλληλο
για σάρωρθο
Ελαστικό διάστασης 285/70 R19.5 κατάλληλο
για απορριµµατοφόρο

Τιµή Μονάδας

Συνολική
∆απάνη

451,00€

3.608,00€

451,00€

3.608,00€

140,90€

1.268,10€

340,01€

2.720,05€

490,00€
7
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

3.430,00€

Τεµ.
8
8
9
8

14.634,15€
3.365,85€
18.000,00€

B.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ
Ελαστικό τύπου 12.5/80 R18 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα (Σκαπτικό)
Ελαστικό τύπου 13.00 - 24 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα (Γκρέϊντερ)
Ελαστικό τύπου 17.5 - 25 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα (Γκρέϊντερ)
Ελαστικό τύπου 18.4-26 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα

Τεµ.

Τιµή Μονάδας

Συνολική
∆απάνη

2

389,03€

778,05€

4

640,00€

2.560,00€

1

850,00€

850,00€

1

690,00€
690,00€
ΣΥΝΟΛΟ
4.878,05€
ΦΠΑ 23%
1.121,95€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 6.000,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.000,00€
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Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ε.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ζ.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τεχνικές προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στη
µε αριθµ.05/2014 µελέτη του ∆ήµου Ηράκλειας .

2. Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό
Πλ.Μπακογιάννη 2 στις 03-06-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.µ. .
Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής
των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται
ως εκπρόθεσµες.
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της
αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του
διαγωνισµού.

3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά

Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν:
α) φυσικά πρόσωπα,
β) νοµικά πρόσωπα
γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ)
δ) συνεταιρισµοί
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Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους
τα εξής δικαιολογητικά:

α)

Οι Έλληνες πολίτες:

1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί
του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και πιο
συγκεκριµένα θα ανέλθει στο ύψος των 1.200€.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς δηλαδή το λιγότερο (4) µήνες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που ζητά η διακήρυξη . Οι εγγυήσεις
συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Βλέπε Υπόδειγµα).
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου του διαχειρηστή σε περίπτωση οµόρρυθµων
(ΟΕ), ετερόρρυθµων (Ε.Ε) και εταιριών περιορισµ. ευθύνης (Ε.Π.Ε),του προέδρου
και του διευθύνοντα συµβούλου σε περίπτωση ανώνυµης εταιρίας (α.ε) και των
φυσικών προσώπων που ασκούν διοίκηση του σε κάθε άλλη περίπτωση, και από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για α)συµµετοχή σε εγκληµατική
οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ 1 της κοινής δράσης της αριθµ 98/773/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης
του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ 1 της κοινής
δράσης αριθµ.98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του
άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 91/308/εοκ οδηγίας του Συµβουλίου,
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375 Ο.Κ),
στ)απάτη (386-388 Π.Κ), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ), η) πλαστογραφία (216-218 ),θ)
ψευδορκία (224 Π.Κ ), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ ), κ) δόλια χρεοκοπία (398
Π.Κ).Τα υπό ά-δ΄αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε
κάθε περίπτωση ενώ τα υπό έ-΄κ, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του
επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου.
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3. Πιστοποιητικά αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής από τα οποία να
προκύπτει ότι:
i) ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
ii) ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.

4. Πιστοποιητικό από αρµόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
εργοδοτών και προσωπικού και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ηµέρα του διαγωνισµού . Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό
δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) του παρόντος εκδίδονται µε
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι.

5. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε πιστοποίηση της εγγραφής τους για
το συγκεκριµένο επάγγελµα που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από
την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι:
i)∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.
ii)Ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου
ή των ΟΤΑ.
iii)Ότι η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών
από την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και αποδέχονται
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
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β)

Οι αλλοδαποί:

1. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί
του ενδεικτικού προϋπολογισµού ( συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και πιο
συγκεκριµένα θα ανέλθει στο ύψος των 1.200€.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς δηλαδή το λιγότερο (4) µήνες από την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που ζητά η διακήρυξη . Οι εγγυήσεις
συµµετοχής θα συντάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.(Βλέπε Υπόδειγµα).

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους , έκδοσις τουλάχιστον του
τελετυτάιου τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας .

3.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής

της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
i) ∆εν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείρηση ,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
ii) ∆εν τελούν υπό διδικασία κήρυξης σε πτώχευση , έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρησης , πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία .

4.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί

εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους
επαγγελµατικούς καταλόγους.

5.

Tα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόµο για τον ορισµό του εκπροσώπου

και του αναπληρωτή του (Πρακτικά του ∆.Σ., συµβολαιογραφικά , πληρεξούσια
κ.λ.π.), καθώς και το καταστατικό της εταιρείας .

6.

∆ηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης .

6

γ)

Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) της παρ.2 του άρθρου 7 της
Απόφ.11389/23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή
του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.

δ)

Οι συνεταιρισµοί:

1.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό ,όπως αναφέρεται στην

παράγραφο 1 του κειµένου α) Έλληνες πολίτες.
2.

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να

προκύπτει ότι :
i) ∆εν τελούν σε πτώχευση , εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείρηση ,
πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
ii) ∆εν τελούν υπό διδικασία κήρυξης σε πτώχευση , έκδοσης αναγκαστικής
εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρησης , πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη
ανάλογη διαδικασία .
4. Tα έγγραφα που προβλέπονται από τον νόµο για τον ορισµό του εκπροσώπου
και του αναπληρωτή του ( Πρακτικά του ∆.Σ. , συµβολαιογραφικά,
πληρεξούσια κ.λ.π. ), καθώς και το καταστατικό της εταιρείας .
5.

∆ηλώσεις αποδοχής της εξουσιοδότησης .

ε)

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε εκπροσώπους
τους ,υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης,
αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούµενου .
Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί , στην ίδια δηµοπρασία , περισσότερες από µία
(1) εταιρείες .
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Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
1. 1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε
φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής
ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές

2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα
ζητούµενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.

4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο
µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

5)

Οι

προσφορές

δεν πρέπει

να

έχουν

ξέσµατα,

σβησίµατα,

προσθήκες,

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραµµένη.

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους
νόµιµους εκπροσώπους τους.
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα
µέλη

της

ένωσης

είτε

από

εκπρόσωπο

διορισµένο

µε

συµβολαιογραφικό
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πληρεξούσιο.

7) Προσφορές που αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται
δεκτές.

2.

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις
1) 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
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να
αξιολογηθούν.

2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή
της προσφοράς.

3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν 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.

3.

Τιµή προσφοράς

1) Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή
δεν δίδεται ενιαία τιµή, για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών
οργάνου.
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4.

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή, για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών από την ηµέρα του
∆ιαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των τριών (3) µηνών,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο ∆ήµος Ηράκλειας µπορεί µε έγγραφη γνωστοποίηση προς τους
διαγωνιζόµενους να ζητήσει την παράταση ισχύος των προσφορών.

Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές θα είναι έγγραφες και µόνο στην Ελληνική γλώσσα.
1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη
διεύθυνση:
∆ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο∆ΟΣ:ΠΛ.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Τ.Κ: 62400

2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την Τρίτη 03-06-2014 και
Ώρα 11.30 π.µ. , µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των
προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει
την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.

3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού
την ηµέρα του διαγωνισµού από ώρα 11.00 π.µ. έως και 11.30 π.µ.

4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
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Εγγυήσεις

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση.
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης .Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1)
µήνα µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση
που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση
υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης
που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
4) Εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
5)Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προµήθεια , επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης
εγγύησης 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 ή της ανάθεσης .
6)Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
7) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση
κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των
τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω
επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ
του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.
8) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
9) Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνες µε το συνηµµένο υπόδειγµα
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Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αποσφράγιση προσφορών

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών.

2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και
σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει.
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων .
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν –
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται , αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που
προσφέρθηκαν.

Αξιολόγηση προσφορών

1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη:
α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης,
β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,
γ) η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή.
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Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η
οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες
2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή,
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.
3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα
από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ενστάσεις

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.

β.

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής

προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο 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 του
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου
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2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους
προαναφερόµενους λόγους, προ της
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.

∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

1. Κατακύρωση

1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

2) Η οικονοµική επιτροπή έχει το δικαίωµα να κατακυρώσει το διαγωνισµό για
ποσότητα µεγαλύτερη ή µικρότερη της προσφερόµενης σε ποσοστό µέχρι 30% και
50% αντίστοιχα.

3) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής
προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06.

Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η παραλαβή των εµπορευµάτων γίνεται από επιτροπή παραλαβής . Η παράδοση θα
γίνει τµηµατικά ή συνολικά ανάλογα µε τις ανάγκες του ∆ήµου µε ευθύνη ,
µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 της απόφ. του
Υπ.Εσωτερικών 11389/93 << Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης >>. (Φ.Ε.Κ. τ.Β 185/1993).

Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον προµηθευτή θα γίνει
τµηµατικά µε βάση τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 36 του
ΕΚΠΟΤΑ .
O προµηθευτής του ∆ήµου Ηράκλειας , θα πληρώνεται ανάλογα µε την πρόοδο
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εκτέλεσης της προµήθειας αφού πρώτα προσκοµίσει τα απαιτούµενα από το Νόµο
∆ικαιολογητικά και αφού συνταχθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από τις αρµόδιες
επιτροπές του ∆ήµου .
Κατά την πληρωµή γίνονται οι απαιτούµενες κρατήσεις κάθε φορά έτσι όπως
ορίζονται από το νόµο.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων
Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών του
∆ήµου όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλέφωνο : 2325 3 50158-157
FAX : 2325 3 50159

Z. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1.Αντίγραφο αυτής της διακήρυξης βρίσκεται στο Γραφείο Προµηθειών του
∆ηµοτικού Καταστήµατος Ηράκλειας, 1ος όροφος, στη διάθεση των
ενδιαφεροµένων.
2.Η αναλυτική διακήρυξη και όλα τα τεύχη του διαγωνισµού θα αναρτηθούν στη
ιστοσελίδα του ∆ήµου www.dimosiraklias..
3.Η αναλυτική διακήρυξη θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµοτικού καταστήµατος Ηράκλειας.
4.Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3861/2010, καθώς επίσης σε µία ηµερήσια νοµαρχιακή εφηµερίδα.
Η δαπάνη της δηµοσίευσης στην εφηµερία καθώς και των επαναληπτικών
δηµοσιεύσεων που µπορεί να προκύψουν, βαρύνει τον προµηθευτή ή τους
προµηθευτές που θα προκύψουν, αναλογικά µε βάση τον προϋπολογισµό της
κατακυρωθείσης προµήθειας.

Ο

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙ∆ΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.............................................

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Γ) ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

∆) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ

Ηµεροµηνία έκδοσης

Προς ∆ήµο:
Νοµού:
Ταχ. ∆ιεύθυνση:

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. …………………….. για ευρώ …………………..
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Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως,
µέχρι του ποσού των ……………………. ευρώ για την Εταιρία ……………………. Οδός
………………….. αριθµ. …………για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό
σας της ……………………,για την προµήθεια ………………. σύµφωνα µε τη υπ’ αριθµ.
………….. διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της
προσφοράς δεσµεύσεώς της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της
προµήθειας σε αυτήν.

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά,
χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την
έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήµου.

Η παρούσα ισχύει µέχρι την ……………

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την
υπηρεσία σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας.

Υπογραφή

17

Ελληνική ∆ηµοκρατία
Νοµός Σερρών
∆ήµος Ηράκλειας

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προµήθεια Ελαστικών του ∆ήµου Ηράκλειας
προϋπολογισµού 24.000,00 € (µε ΦΠΑ 23%)
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Της Επιχείρησης………………………………………………………………………………………………………………
Έδρα …………………………………………………………………………………………………………………………….
∆/νση ……………………………………………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο ……………………………………………………………………………………………………………………..
Φαξ ………………………………………………………………………………………………………………………………

A.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙ∆ΟΣ
Τεµ.
Τιµή Μονάδας
Ελαστικό διάστασης 315/80 R22.5
κατάλληλο για απορριµµατοφόρο)
8
Ελαστικό διάστασης 295/80 R22.5
κατάλληλο για απορριµµατοφόρο
8
Ελαστικό διάστασης 205/80 -16
κατάλληλο για 4χ4.
9
Ελαστικό διάστασης 235/75 R17.5
κατάλληλο για σάρωρθο
8
Ελαστικό διάστασης 285/70 R19.5
κατάλληλο για απορριµµατοφόρο
7
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Συνολική ∆απάνη
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B.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ

Τεµ.

Ελαστικό τύπου 12.5/80 R18 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα (Σκαπτικό)
Ελαστικό τύπου 13.00 - 24 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα (Γκρέϊντερ)
Ελαστικό τύπου 17.5 - 25 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα (Γκρέϊντερ)
Ελαστικό τύπου 18.4-26 κατάλληλο για
χωµατουργικά µηχ/τα

Τιµή Μονάδας

Συνολική
∆απάνη

2
4
1
1
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆Η
Η ποιότητα των ανωτέρω προµηθευόµενων ειδών θα είναι αυτή, που ορίζεται από τα
αρµόδια όργανα του κράτους.
Ηράκλεια ………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(σφραγίδα, υπογραφή)
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