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Χανιά, 15/07/2011
Αρ. Πρωτ.: 61094

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (PDAs) ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Ο Αντιδήμαρχος Χανίων διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φορητών υπολογιστών χειρός
(PDAs) και φορητών εκτυπωτών για την δημοτική αστυνομία, σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 1 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η δημοπρασία θα γίνει στις 05/08/2011 ημέρα Παρασκευή και από ώρας 9:30 έως 10:00 π.μ (ώρα
λήξης της υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το νομικό καθεστώς που διέπει τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας είναι:
1. Οι διατάξεις της με αριθμό 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών ΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
2. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες δημόσιου τομέα & ρύθμιση συναφών
θεμάτων».
3. Το άρθρο 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Η με αριθμό Π1/3305/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).
6. Η με αριθμό Π1/3306/03-11-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).
7. Οι σχετικές διατάξεις του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας
Διοίκησης».
ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ
Πληροφορίες, το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και
τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία του Δήμου Χανίων οδός Κυδωνίας 29, κ.
Φραγκιαδάκη, τηλ. 2821341706) μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής
προσφοράς υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr--->Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί).
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία (1)
εβδομαδιαία και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 44.821,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% που
θα βαρύνει τον Κ.Α. 50.7131.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:
α. Έλληνες πολίτες
β. Αλλοδαποί
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

1

δ. Συνεταιρισμοί
ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, καλείται να αποδείξει την εγγραφή
του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της
χώρας που είναι εγκατεστημένος και ειδικότερα όπως αυτοί αναγράφονται στο Άρθρο 7 της Υπουργικής
Απόφασης 11389/93 «περί εκδόσεως ενιαίου κανονισμού Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185/23.3.93)
1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά
τους (επί ποινή αποκλεισμού) τα εξής δικαιολογητικά:
I.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό η
εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από
αρμόδια Δημόσια Αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
II. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με
αυτή διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
III. Ρητή αναλυτική υπεύθυνη δήλωση για τη συμμόρφωση ή απόκλιση του
προσφερομένου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
IV. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς.
V. Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά
την ημερομηνία διενέργειες του διαγωνισμού.
VI. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για πόσο ίσο προς 5% του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσης.
2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιούμενου του γνήσιου
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική η διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.
3. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, που δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή
αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1.
Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται και ταχυδρομικώς (με απόδειξη) υπό την προϋπόθεση
ότι θα ευρίσκονται στα χέρια της επιτροπής μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και έως τις 9:30 το
πρωί. Η διεύθυνση που θα αποστέλλονται οι προσφορές είναι:
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Κυδωνίας 29
Τ.Κ. 73135
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην
υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
Οι προσφορές που θα περιέλθουν στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή που
παραλαμβάνει τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζονται από τη
διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατίθενται την ημέρα του
διαγωνισμού
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό θα είναι
έγγραφες, στην ελληνική γλώσσα.
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο
σε δύο (2) αντίγραφα όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
I. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
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II.
III.
IV.
V.

Ο πλήρης τίτλος του Δήμου που διενεργεί την προμήθεια.
Ο αριθμός της διακήρυξης
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές .
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα ως εξής :
Στον κύριο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της
παρούσης.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» . Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα
πρέπει να υπάρχουν, επί ποινή αποκλεισμού, και τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Το φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και
σφραγισμένο.
β) Υπεύθυνη δήλωση για την εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού (φορητών υπολογιστών
και εκτυπωτών.
γ) Πλήρη σειρά εγχειριδίων λειτουργίας του εξοπλισμού και των προγραμμάτων.
Tα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο, επίσης
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να συμπληρώσουν, επί ποινή αποκλεισμού, τον προϋπολογισμό προσφοράς, θέτοντας
υπογραφή και σφραγίδα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικής και ολόγραφης τιμής
ισχύει η ολόγραφη. Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν και τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δεσμεύονται ότι θα εκπαιδεύσουν το προσωπικό που θα
χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό και τα προγράμματα. Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας 18 ωρών, θα
πραγματοποιηθεί με έξοδα τους στην έδρα του Δήμου μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
8.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Διορθώσεις
μπορεί να κάνει η Επιτροπή του διαγωνισμού κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των
προσφορών σε σημεία που δεν επηρεάζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα του
διαγωνισμού οι οποίες (διορθώσεις) μονογράφονται από τα μέλη της. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σε αυτή ασάφειες κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
9. Διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή ύστερα από
έγγραφο. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
10. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο.
11. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
12. Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι πρωτότυπα. Αν είναι φωτοαντίγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται
από υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα τα οποία
κατέχει. Στην δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται ένα προς ένα τα δικαιολογητικά.
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ
Στην τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνεται η αξία, η μεταφορά των ειδών σε χώρο που θα υποδείξει
η Υπηρεσία, το όφελος του προμηθευτή, η απαιτούμενη εκπαίδευση καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση.
Ο αναλογούν Φ.Π.Α βαρύνει τον Δήμο Χανίων.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ
Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.
Κανείς δε μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρία ή ένωση
προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρία που
συμμετέχει στο διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν
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αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα
συμμετέχει στο διαγωνισμό.
Αφού περάσει η ώρα το άρθρου 1, κηρύσσεται το τέλος της παράδοσης των προσφορών εκτός αν η
επίδοση προσφορών που άρχισε πριν από την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών συνεχίζεται
χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή. Ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει την λήξη παράδοσης
των προσφορών. Οι προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά τη λήξη της ώρας παραλαβής
των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δημόσια. Η επιτροπή
μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 6 της παρούσης που υποβλήθηκαν κατά
σειρά επίδοσης και αναγράφονται στο σχετικό πρακτικό. Στη συνέχεια ελέγχει τα δικαιολογητικά των
διαγωνιζόμενων, αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται και ανακοινώνει το αποτέλεσμα στους
διαγωνιζόμενους. Η τεχνική και οικονομική προσφορά διαγωνιζομένων που αποκλείσθηκαν κατά την
πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού επιστρέφονται αμέσως. Προσφορές που αποκλείστηκαν σε αυτό
το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τους διαγωνιζόμενους, δεν
έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.
Οι δύο σφραγισμένοι υποφάκελοι που βρίσκονται μέσα στον κλειστό φάκελο που περιέχουν αντίστοιχα
την οικονομική προσφορά και τα τεχνικά στοιχεία, παραμένουν σφραγισμένοι και αναγράφεται πάνω σε
αυτούς ο αύξοντας αριθμός της σειράς επίδοσης της προσφοράς.
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα τεχνικά στοιχεία αυτών που έγιναν δεκτοί στο
διαγωνισμό, μονογράφονται από την επιτροπή και λαμβάνουν δημόσια γνώμη οι διαγωνιζόμενοι, αν το
επιθυμούν, του περιεχόμενου αυτού, καθώς και των δικαιολογητικών των άλλων συμμετεχόντων. Ο
φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από τα
μέλη της επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία που θα καθορισθεί από την
υπηρεσία, παρουσία όσων οι προσφορές κρίθηκαν τελικά αποδεκτές από το αρμόδιο για την
αξιολόγηση όργανο και θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θα αποσταλεί με fax,
δύο ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή συνεδριάζει για την αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών (αυτών που έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού) σε σχέση με τις
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (αυτό μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα του διαγωνισμού ή άλλη
ημέρα αν ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών είναι μεγάλος). Η επιτροπή συντάσσει σχετικό
πρακτικό και ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της τεχνικής αξιολόγησης.
Στο τρίτο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τις οικονομικές
προσφορές (για όσες έγιναν αποδεκτές κατά το πρώτο και δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού) και τις
καταγράφει σε πρακτικό και εισηγείται για τον τελικό μειοδότη το οποίο αποστέλλει στους
συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους.
Οι προσφορές και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό αριθμούνται και
μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά από όλα τα μέλη της επιτροπής.
Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης, απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου, για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει ο Δήμαρχος μετά από τη γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης, η δε σχετική απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατό να
ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα, εάν
συμφωνεί και ο ανάδοχος.
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
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•
•
•
•

Το είδος
Την ποσότητα
Την τιμή
Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό
Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
• Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
• Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
Με την ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα
σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 της με αριθμό 11389/93 απόφασης
του Υπ. Εσωτερικών.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη
παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
• Τα συμβαλλόμενα μέρη.
• Τα προς προμήθεια υλικά και την ποιότητα.
• Την τιμή.
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
• Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
• Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
• Τον τρόπο πληρωμής.
• Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογή.
• Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
• Την παραλαβή αυτών.
Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των
τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δε μπορεί
να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο.
1. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.
2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
• Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
• Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
• Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβληθούν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
• Εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή, ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα
τριών (3) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την
αξιολόγηση των προσφορών.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη. Ο Δήμος μπορεί χωρίς οι διαγωνιζόμενοι να έχουν δικαίωμα για αντιρρήσεις,
να παρατείνει πριν τη λήξη της, την προθεσμία κατά ανώτατο όριο τριών (3) μηνών, κάνοντάς
το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόμενους. Μετά τη λήψη και του παραπάνω ανώτατου
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ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού,
εκτός εάν συμφωνούν οι συμμετέχοντες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 11: ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα.
Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος
του προσφέροντος.
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Η προσκόμιση από τους διαγωνιζόμενους, δείγματος για εξέταση από την επιτροπή αξιολόγησης των
προσφορών θα μπορεί να γίνει μετά από σχετική απαίτηση από την επιτροπή σε χρόνο και τόπο που
θα καθοριστεί από αυτήν μέσα σε πέντε ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή τους. Η αδυναμία
προσκόμισης δείγματος από το διαγωνιζόμενο, είναι λόγος αποκλεισμού της προσφοράς αυτού.
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας αυτού ή της
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Δήμο Χανίων, 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. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού.
Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση
που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης εφαρμόζονται τα εξής:
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του
διαγωνισμού κατά το χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της
σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση
αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε
αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο
στάδιο, στο Δήμο Χανίων, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του
διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από
το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση
του στην Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά
3. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις τους που
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι
δυνατή η προσβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δε γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
• Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης με το
ΦΠΑ, δηλ. ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα ένα ευρώ και έξι λεπτών (2.241,06
€). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο
από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες.
• Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
εκτέλεσης και μέσα σε πέντε ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
κατακύρωσης.
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Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο
26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης
• Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
• Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
• Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές ότι αναφέρεται στο άρθρο
26 της Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών.
• Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
εκπρόθεσμη παράδοση, γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
3. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
4. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικό ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών
αυτό το δικαίωμα, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική.
ΑΡΘΡΟ 15: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη
(φορητούς υπολογιστές και εκτυπωτές καθώς και τα προγράμματα διασυνδεμένα και έτοιμα προς
χρήση) το πολύ σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να
καθορίζεται στις τεχνικές προσφορές.
Η διαδικασία παραλαβής των υλικών και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύμφωνα
με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 της Υ.Α. 11389/93.
ΑΡΘΡΟ 16 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραλαβή και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείται εντός ενός (1)
μηνός από την ημερομηνία παράδοσης. Αν το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται
να το αντικαταστήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές
κυρώσεις. Αν το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως
παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αρθούν
αυτές οι αποκλίσεις.
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 18: ΕΓΓΥΗΣΗ
1. Ο προμηθευτής θα εγγυηθεί με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει θα
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και των
σχεδίων της προσφοράς και ότι θα είναι το σύνολο των υλικών αρίστης ποιότητας και αρίστης
κατασκευής, χωρίς κρυμμένα ελαττώματα είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής, είτε στην
εργασία κατασκευής. Τα υλικά θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και τη
λειτουργία για την οποία προορίζεται.
2. Ο χρόνος της εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται στις προσφορές των
διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός δε μπορεί να είναι μικρότερος από ένα χρόνο και αρχίζει από
την παραλαβή του υλικού πλήρους.
3. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι δεν πληρούν τους
όρους της σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών και σχεδιαγραμμάτων και δεν είναι
δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής με αντικατάσταση των
ελαττωματικών εξαρτημάτων και αυτών που έχουν βλάβη ή συστατικών και παρελκομένων του
υλικού, να γίνει απόλυτα κατάλληλο και έτοιμο για τη χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται
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και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση, να αντικαταστήσει
ολόκληρο το ακατάλληλο υλικό αυτού, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή
προσωρινής παραλαβής, που αν περάσει άπρακτη ο προμηθευτής θα κηρυχθεί έκπτωτος και η
εγγύηση που έχει κατατεθεί από αυτόν θα εκπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου. Ο προμηθευτής
θα είναι υποχρεωμένος και για την καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση του
ακατάλληλου τμήματος και για την τοποθέτησή του και για κάθε σχετική δαπάνη με την
αντικατάσταση του πιο πάνω τμήματος. Εκτός από τις πιο πάνω υποχρεώσεις του ο
προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει στο Δήμο για κάθε ζημιά που προκύπτει
για αυτόν από τις πιο πάνω βλάβες.
4. Κατά το χρόνο της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικές του δαπάνες
την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη η φθορά λόγω κακής
ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και την επισκευή κάθε βλάβης γενικά του υλικού που
οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις
πιο πάνω ενέργειες, θα κάνει ο Δήμος αυτές σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή με
άλλο τρόπο που θα είναι δυνατόν να συμφωνηθεί.
5. Εάν οι πιο πάνω βλάβες ή ελαττώματα προκαλέσουν ολική ή μερική διακοπή της λειτουργίας του
υλικού και αυτές οι διακοπές διαρκέσουν στο σύνολό τους περισσότερο από πέντε εργάσιμες
ημέρες, ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος επιπρόσθετα με τις άλλες υποχρεώσεις από
αυτό, να καταβάλλει στο Δήμο, λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και ανεξάρτητα από την
υπαιτιότητα του προμηθευτή, το ποσό των πενήντα ευρώ για κάθε επιπλέον μέρα. Η ποινική αυτή
ρήτρα θα επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου και το σύνολό της θα εκπίπτει από την
εγγύηση.
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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