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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ
Ο Αντιδήμαρχος Χανίων
Έχοντας υπόψην:
1. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για
την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»
2. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β/1993) «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
5. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
6. Τις διατάξεις του Ν3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
7. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012) περί του ΚΗΔΜΣ
8. Το Ν. 3548/07 ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του
Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις)
9. Την απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 9814.17.5.2013 περί “Καθορισμού
ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου” (ΦΕΚ Β'
1222/20-05-2013)
10. Το Ν.3469/06 (ΦΕΚ 131/Α/28−06−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
11. Την με αρ.πρωτ. 1006/10-4-2012 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη
δομών και υπηρεσιών της Τ.Α. προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση
της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 20072013»
12. Την 1066/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για την έγκριση
διενέργειας της προμήθειας
13. Την 146/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων για την
έγκριση της προμήθειας με τη διαδικασία δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, την
έγκριση των τευχών δημοπράτησης, και ψήφιση πίστωσης, η οποία εγκρίθηκε για τη
νομιμότητά της με την υπ΄αρ. /2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
14. Την υπ'αριθ. 540/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περι ματαίωσης του
διαγωνισμού έπειτα απο σχετική γνωμοδότησή της αρμόδιας επιτροπής και
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους
15. Την υπ’ αρ. 50/10-2-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
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16. την υπ’ αριθμ. Α-756/2014 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του έργου
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ » σε
βάρος του Κ.Α. 15-7341.013 «Δράση δομών –υπηρεσιών για κακοποιημένες
γυναίκες»
17. Την υπ’ αριθμ. 13396/18-2-2014 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων περί διενέργειας
πρόχειρου διαγωνισμού.
18. Την 1147/9-1-2014 Σύμφωνη Γνώμη της ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ για τη δημοπράτηση της
προμήθειας εξοπλισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Χανίων (Υποέργο 6 της
πράξης με ΜΙS 375253).

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ι. Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» στα
πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» με MIS 375253.
II. Καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού ως εξής:
Άρθρο 1 : Αντικείμενο της προμήθειας, Χρηματοδότηση, Προϋπολογισμός
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την
146/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων.
Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε 7 ομάδες και είναι τα παρακάτω:

ΟΜΑΔ
Α
Α
Β
Γ
Δ
Ε
ΣΤ
Ζ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΠΙΠΛΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ – ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΡΕΦΙΚΟΣ- ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

&

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ
3.840,00
2.860,00

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

5.537,00
4.276,00
1.421,50
6.000,00
537,50
24.472,00
5.628,56
30.100,56
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Αναλυτικά τα υπό προμήθεια είδη της κάθε ομάδας, περιγράφονται στο τεύχος των τεχνικών
προδιαγραφών.
Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες ομάδες του
διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού
όλα τα είδη της ομάδας.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση και εγκατάσταση στον χώρο λειτουργίας
τους.
Η Πράξη ««ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ - Β'ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» έχει κωδικό ΟΠΣ 375253, συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013
και βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα τον
ενάριθμο κωδικό του ΥΠΕΣ 2012ΣΕ45580020.
H δαπάνη της προμήθειας του Υποέργου 6 : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7341.013 του
προϋπολογισμού εξόδων του δικαιούχου Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2014.
ΑΡΘΡΟ 2 : Συμβατικά Τεύχη
Τα τεύχη διαγωνισμού τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα
εξής:
Α) Διακήρυξη
Β) Συγγραφή υποχρεώσεων
Γ) Τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Δ) Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
Άρθρο 3 : Ημερομηνία και Τόπος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης
τ.κ.73135, στις 05-6-2014 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως10:30 π.μ.
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Άρθρο 4 : Δεκτοί στο Διαγωνισμό
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό
επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του
διαγωνισμού.
β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών
προσώπων όπου στα φυσικά πρόσωπα η ειδική εξουσιοδότηση θα προκύπτει είτε με
θεωρημένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής είτε με ειδικό πληρεξούσιο.
γ. Συνεταιρισμοί.
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δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Άρθρο 5 : Δικαιούμενοι και δικαιολογητικά Συμμετοχής
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα
που ασχολούνται με την παραγωγή ή/και εμπορία των ειδών γεγονός που αποδεικνύεται με
την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. Η συμμετοχή στο
διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι πλήρως ενήμερος της διακήρυξης αυτής
και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα. Η επίδοση της προσφοράς από το
διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του, τις γενικές συνθήκες της προμήθειας ως και τα συμβατικά στοιχεία αυτής.
Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν
επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής:
α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
της/των κατηγορίας/ων που συμμετέχουν, η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας , η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
β. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σε αυτό.
γ. Βεβαίωση μη οφειλής από το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή αντίγραφο αυτής που
θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της
διακήρυξης, η οποία ν’ αναφέρει ότι :
- έλαβαν γνώση των γενικών, ειδικών όρων της διακήρυξη και των λοιπών τευχών του
διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που
διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς μέχρι την
ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισμού 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.
ε. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει τον αριθμό ημερών παράδοσης από την υπογραφή
του συμφωνητικού.
στ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε
περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από τον Δήμο
Χανίων -αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση- έως και έξι μήνες μετά την παραλαβή, ο
προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλα καλύτερης ποιότητας.
ζ. 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.
η. Σε περίπτωση νομικού προσώπου είναι απαραίτητο να υποβληθούν με τη πρόσφορα και
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης:
• Οι Ο.Ε, Ε.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένο.
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• Οι Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν 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 αντίγραφο κωδικοποιημένου 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. 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 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.
Ο Δήμος Χανίων επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε
περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών.
Οι προσφορές θα
αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της
ομάδας ειδών που συμμετέχουν, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής
επιστολής. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για
μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της
κατηγορίας.
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται
στην τεχνική περιγραφή και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 6 : Γλώσσα σύνταξης προσφορών - Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα,
με ποινή αποκλεισμού. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’
αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
β) ο πλήρης τίτλος του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
γ) ο αριθμός της διακήρυξης
δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε) τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού όλα τα
ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης.
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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Τα 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, το έντυπο οικονομικής
προσφοράς, θέτοντας υπογραφή και σφραγίδα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
αριθμητικής και ολόγραφης τιμής ισχύει η ολόγραφη.
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν εξωτερικά και τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από
όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό
πληρεξούσιο.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς και πλήρεις. Δεν πρέπει να έχουν ξύσματα,
σβησίματα, υποσημειώσεις η υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές,
συντμήσεις, προσθήκες και διορθώσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή
την ταυτότητα των προμηθευτών. Θα πρέπει να αναγράφουν την ακριβή διεύθυνση του
καταστήματος και το τηλέφωνο προμηθευτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε
αυτήν διορθώσεις.
Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία εκτός από το μη οφειλής προς το
Δημοτικό Ταμείο Χανίων, θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα.
Τα δε δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Άρθρο 7 : Περιεχόμενο των Τιμών
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σταθερή και αμετάβλητη για όλη την διάρκεια της προμήθειας,
θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή
παραλαβής του Δήμου.
Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:
α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος.
Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
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.
Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών της κατηγορίας που
συμμετέχουν δεν γίνονται δεκτές.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της
διακήρυξης, εκτός εάν 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 αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου
να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται
από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε ενώπιων
της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που παρέχονται
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν.
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Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Αντιπροσφορές δεν
γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 8 : Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα, για χρονικό διάστημα 120 ημερών,
το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος διαφορετικό απορρίπτεται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 9 : Κατάθεση Προσφορών
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά (Οδός Κυδωνίας,
αρ.29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα έχουν
φθάσει στην Υπηρεσία μας μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι
εν λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία
παραλαβής.
Οι ταχυδρομικές προσφορές παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού πριν τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου
να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Οι προσφορές μπορεί επίσης να κατατίθενται απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα10: 00 μέχρι 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης
προσφορών)
Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 10 : Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά
ως εμπιστευτικών
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα
συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα μπορούν να
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
ΑΡΘΡΟ 11 : Αποσφράγιση προσφορών
Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
Κανείς δε μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό 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 αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που
καταθέτει εκτός από μία, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό.
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Αφού περάσει η ώρα του 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 5 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. 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 κατά το προηγούμενο στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής, 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. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα του διαγωνισμού εφόσον ο αριθμός των
συμμετεχόντων το επιτρέπει.
Στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή συνεδριάζει για τον έλεγχο των τεχνικών
προσφορών 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 του ελέγχου των
τεχνικών προσφορών. 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.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
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.
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Προσφορές που δε φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες 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.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και
αποσφράγισης προσφορών, μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται
στο άρθρο 2 της παρούσας.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 12 : 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. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική
απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια
του διαγωνισμού.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε
μετατίθεται και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης
μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον
αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις.
β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή
σ΄ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ΄
αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν
κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια
του διαγωνισμού επιτροπή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 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 την Επιτροπή
Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή της στη Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
2.
Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν τη
συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από τη Οικονομική Επιτροπή
μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
3.
Ο Δήμος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η
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γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με
τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο
πρόσφορο και νόμιμο τρόπο.
4) Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν
λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 13 : Αξιολόγηση προσφορών - επανάληψη διαγωνισμού
Ανάδοχος της προμήθειας της κάθε ομάδας κηρύσσεται ο προμηθευτής ο οποίος θα
προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, στην αντίστοιχη ομάδα και η προσφορά του είναι σύμφωνη
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών
τευχών του διαγωνισμού.
Προσφορές που είναι αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.
Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αποφασίζει η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Χανίων έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο.
Όταν ο διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί ασύμφορο το αποτέλεσμα του και η προμήθεια
κρίνεται επείγουσα, ο διαγωνισμός μπορεί να συνεχισθεί με την υποβολή νέων έγγραφων
κλειστών προσφορών από τους αρχικά συμμετέχοντες, οι οποίοι αξιολογήθηκαν, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Για τη συνέχιση
του διαγωνισμού απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου
Ο Δήμος Χανίων διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε
κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι΄αυτόν.
.
Άρθρο 14 - Εγγυητικές επιστολές
1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 5% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της
ομάδας ή ομάδων που συμμετέχει, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και βεβαιώνεται με
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μηνά μετά την λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.
Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών
της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη.
β. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής
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εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους
υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία
ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
α. 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 το Φ.Π.Α της ομάδας ή ομάδων που
συμμετείχε.
β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σ΄ αυτές, ότι αναφέρεται στο άρθρο
26 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται
σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά ποσό που
αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 15 : Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε παράδοση πριν από την
υπογραφή της σύμβασης δεν αναγνωρίζεται και δεν θα εκκαθαριστεί.
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου.
Η σύμβαση υπογράφεται από το Δήμαρχο. Συντάσσεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, τα οποία με την προσφορά του αποδέχεται
ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο
ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.
Περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. Τα προς προμήθεια είδη.
δ. Την τιμή που έχει προσφερθεί.
ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
η. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
θ. Τον τρόπο πληρωμής και αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον
προβλέπεται αναπροσαρμογή.
ι. Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
ια. Την παραλαβή των ποσοτήτων των υλικών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
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α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα του κάθε προϊόντος, ή εάν αυτή που παραδόθηκε,
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως
ασήμαντο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 16 : Παράδοση – Παραλαβή
1. προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει τα υπό
προμήθεια είδη το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς
προμήθεια ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που
προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες νωρίτερα, εκτός και αν η ημέρα και ώρα παράδοσης είναι ορισμένη και τακτή.
3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να
μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Μετάθεση γίνεται
σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν
λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού
χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
Τα είδη θα παραδοθούν σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανιών,
κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή. Ο προμηθευτής
υποχρεούται να ειδοποιεί το Δήμο, το χώρο υποδοχής των προς προμήθεια ειδών και την
Επιτροπή Παραλαβής, για την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς
προμήθεια είδη τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή
ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο 30 ημερών μετά από κάθε παράδοση του.
Για όσα από τα προς προμήθεια είδη απαιτείται εγκατάσταση, αυτά νοούνται παραδοτέα στο
χώρο λειτουργίας τους πλήρως εγκατεστημένα και λειτουργικά.
ΑΡΘΡΟ 17 : Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
4.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν
προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2
του μέγιστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 19 της παρούσας, χρόνου παράτασης,
επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου
παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα.
β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
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5.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική
αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α..
6.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν
η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του
διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος
παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών.
7.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με
παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο
ποσό.
8.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 18 : Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση
1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης μέρους ή ολόκληρης της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η
προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του
1/2 αυτού, όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των τριάντα (30) ημερών, σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής θεωρείται ως
εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο
προμηθευτής δεν αντικαταστήσει την ποσότητα των υλικών που απορρίφθηκε μέσα στην
προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου του παρόντος άρθρου καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την έκδοσή
της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από τον
προμηθευτή. Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών,
επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον
ανάδοχο, πριν από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων
τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας
για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση
αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον
ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά καταστρέφονται κατά την
κρίση του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας
με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής
της νέας ποσότητα0ς. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του
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προμηθευτή, που θα υποβληθεί απα0ραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την
εκπνοή της με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο
σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η
προθεσμία αυτή καθώς και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν
παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, ο Δήμος μπορεί να προβεί στην καταστροφή της
ποσότητας αυτής.
3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών
που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα
καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε.

ΑΡΘΡΟ19 : Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από
αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
2. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στα άρθρα 20 και 21 της παρούσας.
3. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται
σ΄ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της αριθ. 11389/1993
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
ΑΡΘΡΟ 20 : Εγγυήσεις ποιότητας
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
προορίζονται.
2. Ο χρόνος της εγγύησης και καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών καθορίζεται
στις προσφορές των διαγωνιζόμενων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία
παράδοσης του υλικού πλήρους σε χρήση ή σε λειτουργία (όπου απαιτείται).
3. Εάν κατά την προσωρινή παραλαβή έτοιμου υλικού ή τμήμα του βρεθούν ότι τα υλικά ή
τμήματα αυτών δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης και των τεχνικών
προδιαγραφών ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν’ αντικαταστήσει, ύστερα από
αίτηση του Δήμου κάθε ποσότητα των ειδών της προμήθειας που προμήθευσε, μέσα
σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω
διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προς
προμήθεια ειδών και αποστολής στο Δήμο των νέων σε αντικατάσταση των
ακατάλληλων, θα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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4. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου εξοπλισμού
κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 21 : Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
Η αξία των παραληφθέντων ειδών θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής
και όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών και την
ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων, εγκρίσεων και
διαδικασιών, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά κωλύματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος
από το γραφείου Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν.3202/2003.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι :
α) Τιμολόγιο του προμηθευτή νόμιμα θεωρημένο.
β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής παραλαβής.
γ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας & Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής του προμηθευτή.
δ)Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δημοτικό Ταμείο Χανίων πρωτότυπη ή απλό αντίγραφο αυτής
που θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση ότι το πρωτότυπο βρίσκεται στο Δήμο Χανίων και
μετά την ολοκλήρωση
Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης, οι δαπάνες δημοσίευσης του
διαγωνισμού και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα
λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την
προσκόμιση των νόµιµων παραστατικών. Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα,
βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου. Τον ίδιο βαρύνει και η
κράτηση 4% φόρος εισοδήματος και κρατήσεις 1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ, 0,5% υπέρ ΤΠ∆Υ. ∆εν
είναι δυνατόν η αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επιπλέον
καταβολή αποζημιώσεως σ' αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 22 : Διάθεση Τευχών - Δημοσίευση
Η διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται σε έντυπη μορφή
από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213
41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι
την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών ή με ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του ∆ήµου www.chania.gr.
Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί κατά νόμιμα και το πλήρες κείμενο αυτής θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Χανίων.
Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής (courier), ο ∆ήµος
Χανίων δεν έχει καμιά απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της. Το κόστος
παράδοσης (μεταφοράς) των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 23 : Νομικό πλαίσιο
Για κάθε θέμα που δεν καλύπτεται από την παρούσα διακήρυξη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
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της Υ.Α. 11389/1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του Ν.
2286/95, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α. όπως ισχύουν.
Χανιά 13/05/2014
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της
βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «375253» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α: 6 «Φάση Β – προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17

