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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ 1,3,4,5 και 6)
Ο Δήμος Χανίων διακηρύσσει δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή
αναδόχων για την προμήθεια «Εξοπλισμού Ανίχνευσης – Αναγνώρισης & Δικτυακού Εξοπλισμού»
ποσού 26.340,99 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ποσού 6.058,43 Ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού
32.399,42 Ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, για την εκτέλεση των ενεργειών:
 4.4: Ολοκλήρωση Εξοπλισμού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης
 4.5: Ολοκλήρωση Δικτυακού Εξοπλισμού
του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή χρήσης και Διαχείριση
Δημόσιων Παρκινγκ» με ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό
300989/ΥΔ1963/3-5-2011 απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος
«Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και εμπεριέχεται στην από 24-06-2011 και με κωδικό Κ1_03_07
σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριου Δικαιούχου του
έργου, της πράξης με τίτλο «Αξιολόγηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης και
διαχείριση δημόσιων παρκινγκ» και ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και την από 16-06-2011, συμφωνία
Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου και των λοιπών Εταίρων του έργου.
σύμφωνα με:
α) τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93/Β
β) τους όρους του παρόντος τεύχους
και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου του ως άνω έργου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ
,
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Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Την υπ’αριθμό Κ1_03_07/24-6-2011 σύμβαση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο:
«Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής για την Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων
Πάρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και αφετέρου του
επικεφαλής εταίρου της πράξης, Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Του από 16-6-2011 (Α.Π. 54205/27-06-2011) Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του
επικεφαλής εταίρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και των λοιπών εταίρων
(Πολυτεχνείο Κρήτης, Δήμο Χανίων και Δήμο Λευκωσίας) του έργου «Αξιοποίηση
Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ (ΗΠΑΡΚ)
Την Υπουργική Απόφαση 11389 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993) περί Ενιαίου κανονισμού
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ.
Του ΦΕΚ 550/Β/27-7-1993: Διόρθωση σφαλμάτων στην Υπουργική Απόφαση 11389/8-31993 του Υπουργείου Εσωτερικών
Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α') για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων, ο οποίος θεσπίστηκε προς εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και
καταργεί το Ν. 2522/1997 και το Ν. 2854/2000.
Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις" .
Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013
Την Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-03-2010 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής.
Του N.3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
Του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Την
υπ’
αρ
Π1/3305/03.11.2010
απόφαση
του
Υπουργείου
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B) "Σύναψη, Εκτέλεση
και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95".
Την υπ’ αρ. 33/17-1-2013 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Το Νόμο 4024/2011, Άρθρο 26, περί σύστασης επιτροπής παραλαβής προμηθειών.
Την υπ’ αριθμ. 592/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩ7ΩΗ5-ΑΟ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Χανίων με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας εξοπλισμού.
Την υπ’ αριθμ. 147/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΔΣΩΗ5-ΔΙΖ.) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
iii
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17.
18.

19.
20.

Δήμου Χανίων με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των απευθείας
αναθέσεων των προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για το 2013.
Την υπ’ αριθμ 713/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων με την
οποία εγκρίθηκαν οι όροι διενέργειας και οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
Την υπ’ αριθμ. Α-1489/25-7-2013, πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση ποσού
45.332,87€, του προϋπολογισμού έτους 2013, Κ.Α. Εξόδων 00-6736.017 «Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013 με ακρωνύμιο «Η-ΠΑΡΚ»
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Την υπ’αριθμ.894/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων με θέμα
τη εν μέρει κατακύρωση διαγωνισμού: «Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης –
Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: Αξιοποίηση
Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ»,
επαναπροκήρυξη ομάδων 1,3,4,5 και 6.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε
ευρώ, προϋπολογισμού δαπάνης τριάντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και
σαράντα δύο λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την Προμήθεια Εξοπλισμού
Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου «Αξιοποίηση
Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ (ΗΠΑΡΚ)» (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013,
300989/ΥΔ1963/3-5-2011 απόφαση της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος
«Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013») σύμφωνα με το Παράρτημα Α «Τεχνική Περιγραφή» της
παρούσης διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού η οποία συνεστήθη με κλήρωση όπως φαίνεται στην με αριθμό 147/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων, για την Προμήθεια Εξοπλισμού
Ανίχνευσης – Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού που αναφέρονται στο Παράρτημα Α
«Τεχνική Περιγραφή».

Προϋπολογισθείσα
Ημερομηνία δημοσίευσης

Δαπάνη

στον Ημερήσιο Τύπο

Σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%

16/10/2013

32.399,42€
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1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού
1.1.

Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος Χανίων.

1.2.

Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά
Κρήτης.

1.3.

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού ανίχνευσης αναγνώρισης και δικτυακού
εξοπλισμού στα πλαίσια του έργου Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην πληρωμή χρήσης
και διαχείριση δημόσιων παρκινγκ (Η-ΠΑΡΚ).

1.4.

Η προμήθεια του εξοπλισμού αποτελείται από πέντε (5) ομάδες, όπως αυτές παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Παράρτημα Α «Τεχνική Περιγραφή» της παρούσης διακήρυξης:
ΟΜΑΔΑ 1: Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης
ΟΜΑΔΑ 3: Εξοπλισμός Καταμέτρησης οχημάτων
ΟΜΑΔΑ 4: Εξοπλισμός Ενημέρωσης οδηγών
ΟΜΑΔΑ 5: Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος
ΟΜΑΔΑ 6: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

1.5

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για
τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται
μονοσήμαντα στο Παράρτημα Α «Τεχνική Περιγραφή». Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων
ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

1.6.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού της
ομάδας ή των ομάδων για την/τις οποία/ες έχει κατατεθεί προσφορά.

1.7 Η Τεχνική Περιγραφή του Έργου επισυνάπτεται στη διακήρυξη και συγκεκριμένα, στο
Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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2. Προθεσμία Παραλαβής Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων
2.1.

Η παρούσα Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα παραρτήματα, που αποτελούν αναπόσπαστα
μέρη αυτής διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, δηλαδή του Δήμου
Χανίων, www.chania.gr.

2.2.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Οι
συμπληρωματικές διευκρινίσεις – πληροφορίες γίνονται και γνωστοποιούνται από τις
αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή
της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν
δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας
Αρχής.
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3. Ορισμοί:
3.1.
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Προς κατανόηση των όρων της παρούσης, δίδονται οι παρακάτω ορισμοί για τους εξής
όρους
o

«Αναθέτουσα Αρχή»: Δήμος Χανίων

o

«Ενδιαφερόμενος»: Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που προτίθεται να λάβει μέρος
στη διαδικασία.

o

«Υποψήφιος»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προμηθευτών που υποβάλλει
προσφορά.

o

«Επιτροπή Διαγωνισμού» ή «Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων
διαγωνισμού»: Η Επιτροπή που συνεστήθη με κλήρωση όπως φαίνεται στην
αριθμό 147/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων για
διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή,
ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας.

o

«Ανάδοχος» ή «Προμηθευτής»: Ο Υποψήφιος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση της
παρούσας, μέσω σύμβασης που θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί, μετά την
κατακύρωση του αποτελέσματος.

o

«Τεύχη Διαγωνισμού»: Η παρούσα διακήρυξη με τα συνημμένα σε αυτήν
παραρτήματα που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή και περιέχουν τους όρους και
προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργείται ο παρών διαγωνισμός.

o

«Προσφορά»: Η Προσφορά που θα υποβάλλουν οι Υποψήφιοι στο πλαίσιο του
παρόντος διαγωνισμού, και η οποία περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους και πιο
συγκεκριμένα: α) τον Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, β) τον Υποφάκελο
Τεχνικής Προσφοράς και γ) τον Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

o

«Υπεύθυνη Δήλωση»: Πρόκειται για την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986. Σε
περίπτωση Νομικού Προσώπου υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή από
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο εκπρόσωπο (σε αυτήν την περίπτωση
προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου εξουσιοδοτικού εγγράφου).

του
υπ’
την
της
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4. Ημερομηνία Διενέργειας του Διαγωνισμού
4.1.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Διαγωνισμών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29,
Χανιά Κρήτης τ.κ. 73135 (Α’ όροφος), στις 01/11/2013 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00
έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμών Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που έχει οριστεί με την υπ΄αριθμ. 147/2013 Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

4.2.

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών, Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων τηλ. 2821341760, κα Ουρανία Τσουκαλά, ενώ
διευκρινήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής δίδονται από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήμα Προγραμματισμού Ποιότητας &
Οργάνωσης, κ. Παπά Χριστόφορο, Τηλ.: 2821341612, φαξ 2821093300
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5. Υποβολή Προσφορών-Φάκελος Προσφοράς- Χρόνος Ισχύος Προσφορών
5.1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 της
παρούσας.

5.2.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισμένου Φακέλου Προσφοράς
τους μέχρι την παραλαβή του από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

5.3.

Οι προσφορές μπορεί, είτε να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Δήμο Χανίων και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, είτε να κατατίθενται στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

5.4.

Ο διαγωνιζόμενος φέρει την ευθύνη αποδεχόμενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός,
έστω και ανωτέρας βίας, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη εμπρόθεσμη ή μη
προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του.

5.5.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την προθεσμία και ώρα του άρθρου 4 είναι εκπρόθεσμες
και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

5.6.

Οι προσφορές (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά)
υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, δακτυλογραφημένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και
ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι σε
αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην Αγγλική.

5.7.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:





5.8.

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το διαγωνισμό «Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης –
Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού (Η-ΠΑΡΚ)» του Δήμου Χανίων.
Ο αριθμός της διακήρυξης.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.

Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κλειστούς και σφραγισμένους
υποφακέλους) τον Υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, τον Υποφάκελο της
Τεχνικής Προσφοράς, τον Υποφάκελο της Οικονομικής Προσφοράς. Έκαστος εκ των τριών
Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παράγραφο 5.7
του παρόντος) και τον τίτλο αντιστοίχως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
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5.9.

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

5.10. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,
φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο
του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
5.11. Σε περίπτωση Ένωσης Προμηθευτών πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και
διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών της.
5.12. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
5.13. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο, πρέπει να αναγράφεται στο εξώφυλλο
ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο σε κάθε
σελίδα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα και
τα ηλεκτρονικά αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.
5.14. Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Διακήρυξης.
5.15. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
5.16. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για
τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να
αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.
5.17. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των
πηγών προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει
όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.
5.18. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης εκτός αν κατά
περίπτωση στην προσφορά του αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται
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και αξιολογείται ανάλογα. Μετά την παράδοση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή
οποιαδήποτε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. Διευκρινίσεις
δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού ή
εγγράφως από την υπηρεσία.
5.19. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
5.20. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την
αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
5.21. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν,
σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή.
5.22. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, παρουσία των υποψηφίων ή των νομίμων εκπροσώπων
τους σύμφωνα με την διαδικασία.
5.23. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αμέσως
μετά την ολοκλήρωση του έργου παραλαβής των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην παράγραφο 4.1 της διακήρυξης.
5.24. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από
την Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και παραδίδονται με
απόδειξη στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό προς φύλαξη.
5.25. Όσοι δικαιούνται λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των προσφορών που υποβλήθηκαν
νόμιμα, σε χρόνο που θα καθορισθεί από την επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
5.26. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα
αποσφραγισθούν κατά ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί ύστερα από ειδική πρόσκληση
προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν.
5.27. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται.
5.28. Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα
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τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και η προσφερόμενη τιμή, ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της
προμήθειας.
5.29. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
5.30. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά
τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
5.31 Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:


απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση



κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια
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6. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
6.1.

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή ενώσεις
προμηθευτών.
(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα
καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της Υπουργικής Απόφασης 11389 (περί
Ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης – ΕΚΠΟΤΑ).

6.2.

Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις
προαναφερθείσες κατηγορίες.

6.3.

Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις
και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
(β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με
απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι
σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να
διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
(γ) Όσοι (ί) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση και (ίί) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
(δ) Για όσους υποψήφιους Ανάδοχους υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους
κατωτέρω λόγους:
(i)

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(ii)

Δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

(iii)

Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(iv)

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
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1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10/6/1991 για τη πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
(v)

Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

(ε) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(στ) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της
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7. Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής
7.1.

Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής
δικαιολογητικά:
7.1.1 Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
7.1.2 Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την
ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους
τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε
διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους
στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός
κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των
διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε (δηλ. ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του
Δ.Σ. για την Α.Ε., του Διαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.)
θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός
που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα
έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με την χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε
περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δεν θεωρείται από αρμόδια
αρχή, τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και
την ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή
όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την
οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα
έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται μαζί με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δε διαθέτει προσωπικό, τότε θα πρέπει να υποβάλλει
αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.
7.1.3 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου έκδοσης τουλάχιστον του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για τα
νομικά πρόσωπα υποχρέωση υποβολής έχουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους όπως αυτοί
προκύπτουν από τα νομιμοποιητικά έγγραφα της σύστασής τους.
7.1.4 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που θα έχει εκδοθεί τρείς (3) το πολύ
μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
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7.1.5 Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό
αντίγραφο αυτής που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986, όπως
7.1.6 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, από αναγνωρισμένη τράπεζα η
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με ποσό ίσο προς το 5% επί της
αθροιστικά συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
για την ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά. Η εγγύηση πρέπει
να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς.
7.1.7 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι:
 έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και των λοιπών
τευχών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των
διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς
προσφοράς 120 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την
ολοκλήρωση της προμήθειας.
 ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους
δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική
διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί
λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους
από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.
7.1.8 Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης
ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη
χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο Χανίων, ο προμηθευτής υποχρεούται στην
αντικατάσταση τους με άλλο καλύτερης ποιότητας.
7.1.9 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη
εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από
οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
7.1.10 Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη προσφορά
και τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης.
 Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.
 Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ. (τ. Α.Ε
και Ε.Π.Ε).
 Οι

Α.Ε.

οφείλουν να καταθέσουν ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου
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καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική αρχή, μαζί με τα
αντίστοιχα ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της
εταιρείας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και
Ε.Π.Ε) στο οποίο έχει δημοσιευτεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Οφείλουν επίσης να καταθέσουν πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής και
εκπροσώπησης στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.
 Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοσιότητας αρκεί η
προσκόμιση ανακοίνωσης της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στον οικείο Μ.Α.Ε.,
Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να υποβληθεί και πρόσφατη
(τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής η
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν
επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.
Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της
ομάδας και τη συνολική προκυρηχθείσα ποσότητα τους.
Η απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της
προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Επίσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα
δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων υλικών.
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8. Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς
8.1

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς
τα ακόλουθα:
8.1.1

Λεπτομερή Περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού, συνοδευόμενη από επίσημα
prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

8.1.2

Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία
πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη
από την οριστική παραλαβή την καλή λειτουργία των προς προμήθεια ειδών που
αναφέρονται και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς
χειρισμούς ή κακή μεταχείριση τους (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται
και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει
ο μειοδότης).

8.1.3

Απαραιτήτως και με ποινή αποκλεισμού, η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται
από Φύλλο συμμόρφωσης (Παράρτημα Γ), όπου ο κάθε προμηθευτής θα απαντά
παράγραφο προς παράγραφο και με την ίδια σειρά και αρίθμηση σε όλα τα στοιχεία
των τεχνικών προδιαγραφών με παραπομπές και τεχνικές επεξηγήσεις όπου
απαιτείται, σε περίπτωση δε διαφωνίας θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τα
σημεία απόκλισης.

8.2

Στην τεχνική και οικονομική προσφορά και με ποινή αποκλεισμού οι ονομασίες του
εξοπλισμού που προσφέρονται θα είναι όπως ακριβώς και στις προδιαγραφές της
διακήρυξης.

8.3

Στην τιμή προσφοράς του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς των προς
προμήθεια ειδών και παράδοσης τους σε χώρο εντός του Δήμου Χανίων, ο οποίος θα
υποδειχτεί από τον προϊστάμενο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και
Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων.

8.4

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην ενημέρωση - επίδειξη του προσωπικού που θα του υποδειχθεί
από την Αναθέτουσα Αρχή.

8.5

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρει
το σήμα CE όπου απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να διαθέτει το
αντίστοιχο πιστοποιητικό δήλωση συμμόρφωσης CE.

8.6

Αναντιστοιχία τεχνικής προσφοράς - τεχνικών φυλλαδίων - prospectus μεταξύ τους είτε με
αυτή της οικονομικής προσφοράς, αποτελεί ουσιαστικό λόγο απόρριψης της προσφοράς.
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9. Εγγυήσεις
9.1

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό.

9.2

Οι εγγυήσεις αν δεν είναι διατυπωμένες στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.

9.3

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος σε ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από
την υπηρεσία δαπάνης της προμήθειας, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την ομάδα
ή τις ομάδες για τις οποίες θα υποβάλλει προσφορά. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ζητάει η
διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

9.4

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που να καλύπτει το 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη
σύμβαση ο Δήμος Χανίων υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες και να
είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

9.5

Εγγύηση καλής λειτουργίας 2,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς
Φ.Π.Α. και για δύο (2) τουλάχιστον έτη.

9.6

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση
11389 περί Ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης).
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10. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
10.1 Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα
με το συνημμένο υπόδειγμα «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» (Παράρτημα Β).
10.2 Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη την διάρκεια της
προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση, θα εκφράζεται σε
ευρώ και πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά. Στην ανωτέρω τιμή θα
περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά των προς
προμήθεια ειδών στην αποθήκη του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία.
Περιλαμβάνονται επίσης τα γενικά και επισφαλή έξοδα του ανάδοχου καθώς και το όφελος
του.
10.3

Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις σε ευρώ (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.

10.4 Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
10.5 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του
Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το Δήμο.
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11. Αξιολόγηση Προσφορών
11.1 Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμών Προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 περί Ενιαίου
κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης), με Κριτήριο Κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή.
11.2 Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει βάσει του «Εντύπου Οικονομικής
Προσφοράς» του Παραρτήματος Β’ της παρούσης.
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12. Ενστάσεις - Προσφυγές
12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της
συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής :
(i) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια υπηρεσία για τη διενέργεια του
διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1.α
(ii) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
σ' αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει σ' αυτόν ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε
οποιοδήποτε στάδιο του, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα
ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση δεν επιφέρει
αναβολή η διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει
την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη οικονομική επιτροπή που
αποφαίνεται τελικά.
12.2 Οι ανωτέρω αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών καθώς και οι αποφάσεις κατακύρωσης
του διαγωνισμού ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
12.3 Ενστάσεις για οποιουσδήποτε άλλους λόγους πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν γίνονται
δεκτές.
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13. Κατακύρωση Διαγωνισμού
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στο
άρθρο 11 της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές κατά
τα αναφερόμενα στο παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.
13.2 Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι
των υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο
του διαγωνισμού.
13.3 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως
για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, και ιδίως:
α)

για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,

β)

εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,

γ)

εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,

δ)

εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε
συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,

ε)

εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε
σχέση με τα οποία υπεβλήθη η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει στην παράγραφο 7.1.3
της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στο οικείο Άρθρο.

13.4 Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
13.5 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και
να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που
δεν οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
13.6 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να ματαιώσει οριστικά τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού (α) όταν δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε
λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί το υλικό, ή (β) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που
επιβάλλουν την ματαίωση.
13.7 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του
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αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση,
δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε περίπτωση τυχόν
τροποποίησης εξασφαλίζεται η εκτέλεση της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε.
13.8 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:
α. Το προς προμήθεια εξοπλισμό του συστήματος.
β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της
πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης.
στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
13.9 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα.
13.10 Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
13.11 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. Στην περίπτωση που η
πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής
εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η
δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και
αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
13.12 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για
την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση 11389 περί
Ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης).
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14. Όροι Σύμβασης- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
14.1 Χρόνος Παράδοσης-Παραλαβή
14.1.1

Ως χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

14.1.2

Προσφορά που περιέχει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον οριζόμενο στην
παράγραφο 14.1.1 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14.1.3

Η παραλαβή του εξοπλισμού και ο έλεγχος των ειδών θα γίνει από την επιτροπή
παραλαβής του αρμόδιου φορέα, με βάση τα παρακάτω στοιχεία:
 τη σύμβαση
 τη τεχνική προσφορά του αναδόχου
 τα φυλλάδια (prospectus) των ειδών προμήθειας που κατακυρώθηκαν

14.1.4

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει το πολύ εντός είκοσι (20) ημερών από την
παράδοση των προσφερόμενων ειδών, στο Δήμο Χανίων.

14.1.5

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, σύμφωνα με το άρθρο 33 ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική
Απόφαση 11389 περί Ενιαίου κανονισμού προμηθειών οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης).

14.2 Τρόπος Πληρωμής
14.2.1

Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική
παραλαβή, την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και όλων των από το νόμο
απαιτούμενων δικαιολογητικών, εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού
γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον Επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με
τον Ν. 3202/2003, μέσα σε χρόνο 20 εργασίμων ημερών.

14.2.2

Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον φορέα θα
γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

14.2.3

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ
μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων,
ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις
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ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις
βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επίσης, τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης
βαρύνουν τον Ανάδοχο.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο
15.1 Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις
μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
15.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Χανίων,
σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.

Χανιά,

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Κοινοποιήσεις:
1. Γραφείο Προμηθειών Δ.Χανίων
2. Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης
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