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                            Έργο : «Προμήθεια  πάγκων, 
                            πλαστικών καθισμάτων, ατομικών 
                        φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» 

Προϋπολογισμός : 41.000,00 €

                   

 
 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

 
 
Ο ∆ήμαρχος Ρεθύμνης έχοντας υπόψη : 
 
1. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. άρθρο 23 παρ. 4,5 & 6 και οι 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. 
2. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων » άρθρο 2 παρ. 12 εδάφιο γ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VI I I. 
3. Το Π.Δ. 370/1995 ( ΦΕΚ 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 

(ΦΕΚ 100 Α΄)  και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (ΦΕΚ 45 Α΄). (παρ 1 Αρθρο 209 
Ν. 3463/06) 

4. του ΥΠ.ΑΝ με τίτλο «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 
2286/95» 

5. Το Ν 3463/2006 με τίτλο « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ». 
6. Την με αριθμό 486/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διενέργεια 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια  πάγκων, πλαστικών 
καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» 

7. Την με αριθμό 524/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων 
της προμήθειας  

 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ. 11389/93), Ν. 2286/95 η προμήθεια «Προμήθεια  πάγκων, πλαστικών 
καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» 
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Άρθρο 1ο  
 
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Ρεθύμνης  
Λ.Σοφ. Βενιζέλου «κτίριο Δελφίνι» ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 13η Σεπτεμβρίου 
2013 ημέρα Παρασκευή από τις 11:30 και έως την  ώρα 12:00 (λήξη κατάθεσης 
προσφορών)  

Άρθρο 2ο  
  
∆εκτοί στο διαγωνισμό  
 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές και αντιπρόσωποι που διαθέτουν τα 
προς προμήθεια υλικά  

 
Άρθρο 3ο  
 
Προϋπολογισμός προμήθειας 
Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι σαράντα μία  χιλιάδες ευρώ 
με ΦΠΑ (€ 41.000,00) . 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2013: € 41.000,00  

(K.A. 15-7133.004  K.A.  15-7133.005  K.A. 15-7133.006) 

 
Άρθρο 4ο    
 
Προέλευση 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν υλικά προεχόμενα από εγχώρια ή 
Ευρωπαϊκή παραγωγή.  

 
Άρθρο 5ο  
 
∆ικαιολογητικά συμμετοχής 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει τα εξής 
δικαιολογητικά : 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής 
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνη δηλαδή 2.050,00 Ευρώ. 
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

2. Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που να πιστοποιείται 
η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.  

3. Φορολογική ενημερότητα 
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4. Εξουσιοδότηση προς τον κομίζοντα την προσφορά. Εάν είναι Α.Ε. απόφαση του Δ.Σ. 
της. 

5.  Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. 

 
Άρθρο 6ο  
 
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού  
Οι προσφορές θα επιδοθούν  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 5ο )  

2. Τις τεχνικές περιγραφές, λοιπά στοιχεία και πληροφορίες . 

3. Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.  

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την  αρμόδια επιτροπή την 13η Σεπτεμβρίου 2013 
ημέρα Παρασκευή  από τις 11:30 και έως την  ώρα 12:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών) 

Μετά το πέρας του ανωτέρου  χρόνου καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός και αν η 
επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή . όταν η 
οριζόμενη ώρα παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παραδόσεως των προσφορών και 
γράφεται και το πρακτικό.  

Η επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει δημόσια και αρχίζει την αποσφράγιση των φακέλων των 
προσφορών  κατά σειρά επιδόσεως και αναγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά ώστε να τα ακούν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι. 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σε αυτό ο 
ίδιος αύξοντας αριθμός με αυτόν του εξωτερικού φακέλου. 

Μετά την καταγραφή των φακέλων όλων των προσφορών οι παριστάμενοι στην αίθουσα του 
διαγωνισμού αποχωρούν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.  

Η επιτροπή στη συνέχεια, σε μυστική συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
των υποψηφίων και αποφασίζει ποιες προσφορές γίνονται δεκτές και ποιες απορρίπτονται.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής, δημόσια, ανακοινώνει ποιοι αποκλείονται και για 
ποιους λόγους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους μαζί 
με τον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.  

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
που οι προσφορές έχουν γίνει δεκτές  και ανακοινώνονται οι τιμές προσφοράς μεγαλοφώνως.    

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με 
τους όρους τις διακήρυξης και της μελέτης απορρίπτονται.  

Επίσης απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες και δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή σε 
κάποιο σημείο δεν είναι σύμφωνες προς τους όρους της διακήρυξης. 
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Στη συνέχεια μονογράφονται από όλα τα μέλη της επιτροπής οι προσφορές και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και καταγράφονται στο πρακτικό.  

Κατόπιν η επιτροπή εισηγείται στο Δήμαρχο για να ανακηρύξει τον ανάδοχο μειοδότη της 
προμήθειας τον υποψήφιο προμηθευτή που έδωσε την οικονομικότερη προσφορά.  

Ύστερα ακολουθείται η νόμιμος διαδικασίας για την έγκριση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού.  Στον προμηθευτή που έγινε κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα 
με το άρθρο 24 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
 
Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή της προθεσμίας. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει 
μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία 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 Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
 
Άρθρο 7ο     
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
Πριν την υπογραφής της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.  

 
Άρθρο 8ο 
 
Τιμές προμήθειας – κρατήσεις – παραλαβή   
Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται 
στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στο Δήμο και την 
τοποθέτηση τους στις θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία στον ανάδοχο όπως προβλέπεται 
στη διακήρυξη και τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης. 

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές .  

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο  14 της Γενικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της μελέτης. Η πληρωμή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 15 της 
Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης.  
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Άρθρο 9ο  
 
Ενστάσεις  
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της 
συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : 

 α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισμού υπηρεσία, 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. 1α. 

 β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ' αυτόν, 
μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που  ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού επιτροπή, μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει 
αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την 
ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη οικονομική  επιτροπή ή στο Δημοτικό 
Συμβούλιο που αποφαίνεται τελικά. 

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της οικονομικής  επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά 
που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι 
δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους 
λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης  δεν γίνονται δεκτές. 

 
Άρθρο 10ο  
 
Προσφορές  
Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα.  

 
Άρθρο 11ο  
  
Χρόνος εγγύησης 
Ο χρόνος εγγυήσεως και καλής λειτουργίας των υλικών θα καθορίζεται στις προσφορές των 
διαγωνιζόμενων. 

Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή . 

Κατά τον χρόνο εγγυήσεως ο προμηθευτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να αντικαθιστά 
κάθε υλικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας καθώς και να 
επισκευάζει κάθε βλάβη από όμοια αιτία.  

Ο χρόνος εγγύησης των προς προμήθεια υλικών δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός 
έτους.  
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Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες 
τότε κάνει τούτο ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή. 

 
Άρθρο 12ο   
 
Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής  
Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν προσφορά η οποία να πληρεί τους 
πίνακες τεχνικών προδιαγραφών και τα στοιχεία  του υπ’ αριθμ. 17 άρθρου της ΓΣΥ της 
μελέτης.  

Επίσης με την υποβολή οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής 
περιγραφής ή προσπέκτους της κατασκευάστριας εταιρίας στο οποίο δίδεται σαφής 
περιγραφή για το προσφερόμενο υλικό. 

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται με ασαφείς ή ελλιπείς 
τεχνικές περιγραφές μπορεί να απορριφθεί  

 
Άρθρο 13ο    
 
Χρονοδιάγραμμα υλοποίηση της προμήθειας  
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε  20 είκοσι  ημερολογιακές ημέρες. 
Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 5,00 €. 
Μετά από καθυστέρηση παράδοσης από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών, ο 
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. 
 
Άρθρο 14ο    
 
Λήψη πληροφοριών – ∆ημοσίευση 
Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Ρεθύμνης και βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 
Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

                                                                  
 
 
 

  
Ρέθυμνο  ../8/2013 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
 
 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
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