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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: Ανοικτός δηµόσιος διεθνής µειοδοτικός διαγωνισµός  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»  

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
i. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της 

αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
ii. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 

114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ». 
iii. Της 2/2037/11-1-2007 Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.∆∆.Α µε την οποία καθορίστηκαν τα 

σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3463/2006. 
iv. Του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» 

v. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την τροποποίηση του 
παραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήµατος VIII της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων και τον 
Κανονισµό 2083/2005 της 19ης ∆εκεµβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων). 

vi. Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» µε το οποίο καταργήθηκαν τα Π.∆. 
370/95, Π.∆. 346/1998, Π.∆. 18/2000, Π.∆. 105/2000. 

vii. Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 (Φ.Ε.Κ. 185) «Ενιαίος 
κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΕΚΠΟΤΑ» και των 
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ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5) / 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν 
εκδοθεί προς εκτέλεσή της. Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή αναφέρεται 
συγκεκριµένα σε άρθρο της, ή δεν αναφέρεται καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση 
τα άρθρα της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτά 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95 όπως ισχύει σήµερα. 

viii. Του Κανονισµού (ΕΚ) 1.251/2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 

ix. Της Π1 3797/23.08.2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Εξαίρεση 
προµηθειών από την ένταξή του στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών».  

x. Της Π1 /4089/04-11-2011 (ΦΕΚ 2498/β/04-11-2011) 
xi. Του N. 2362/95 περί «∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 

και άλλες διατάξεις». 
xii. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
279/Α/10.11.2005), τροποποίηση του Ν.3310/2005…». 

xiii. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’/ 30.09.2010) περί «∆ικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, 
κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία» όπως ισχύει 
σήµερα. 

xiv. Τον Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007 περί «Καταχώρησης 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις» και το άρθρο 46 του ν.3801/2009. 

xv. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 13-07-2010) «Ενίσχυση 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

2. Την 2985/26-04-2013 Απόφαση Ένταξης της πράξης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα "Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013". 

3. Την εγγραφή πίστωσης στον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου 
οικονοµικού έτους 2013 και συγκεκριµένα στον Κ.Α.  15-7135.023. 

4.  Την από 9/10/2013 ∆ιατύπωση Σύµφωνης Γνώµης της Ενδιάµεσης 
∆ιαχειριστικής Αρχής για την προκήρυξη της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ». 

5. Την  691/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι δηµοπράτησης και οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 
ανά οµάδα εργασιών , προϋπολογισµού δαπάνης διακοσίων σαράντα εννέα 
χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ενός λεπτού (249.939,01€), 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού, 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας του 
παρακάτω πίνακα: 
 



 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Κατηγορία: Έπιπλα 

1 Καρεκλάκι παιδικά 1 τεµάχια 150 

2 Τραπεζάκι ορθογώνιο 2 τεµάχια 6 

3 Τραπεζάκι  στρογγυλό 3 τεµάχια 3 

4 Ραφιέρα  µε ντουλάπι 4 τεµάχια 3 

5 Πάρκο βρεφικό 5 τεµάχια 3 

6 Κρεβατάκι βρεφών 6 τεµάχια 25 

7 Στρώµα κούνιας 7 τεµάχια 30 

8 Κρεµάστρα τοίχου 8 τεµάχια 6 

9 Καλόγερος 9 τεµάχια 7 

10 Κυψέλη 20 θέσεων 10 τεµάχια 2 

11 Κυψέλη 18 θέσεων 11 τεµάχια 2 

12 Συρταριέρα 25 θέσεων 12 τεµάχια 3 

13 Τραπέζι µεγάλο κουζίνας 13 Τεµάχια 1 

14 Τραπέζι µικρό κουζίνας 14 Τεµάχια 1 

15 Καρέκλα κουζίνας 15 τεµάχια 10 

16 Καναπεδάκι τριθέσιο 16 τεµάχια 2 

17 Καναπεδάκι διθέσιο 17 τεµάχια 2 

18 Πολυθρονάκι 18 τεµάχια 2 

19 Καναπεδάκι ανοιγόµενο 19 τεµάχια 4 

20 Πολυθρονάκι ανοιγόµενο 20 τεµάχια 4 

21 Καβαλέτο ζωγραφικής 21 τεµάχια 3 

22 Μαξιλάρα χαλάρωσης 22 τεµάχια 50 

23 Παιχνιδοθήκη µε ξύλινα κουτιά 23 τεµάχια 3 

24 Παιχνιδόκουτα 24 τεµάχια 3 

25 Λεκανοθήκη µε 8 λεκάνες 25 τεµάχια 2 

26 Λεκανοθήκη µε 6 λεκάνες 26 τεµάχια 2 

27 Παιχνιδοθήκη µε 6 κουτιά jumbo  27 τεµάχια 3 

28 Μαλακό  σετ ψυχοκινητικής 28 τεµάχια 4 

29 Φαρµακείο 29 τεµάχια 3 

30 Κλειδοθήκη 30 τεµάχια 1 

31 Βαγονέτο ζωγραφικής 31 τεµάχια 2 

32 Τρόλεϊ  χαρτονοθήκη 32 τεµάχια 2 

33 Τρόλεϊ  µε εξοπλισµό ψυχοκινητικής 
4οροφο 

33 τεµάχια 2 

34 Κουκλοθέατρο σπαστό 34 τεµάχια 2 

35 Κουζινάκι 35 τεµάχια 2 

36 Σετ  κουζίνας 36 τεµάχια 3 

37 Πίνακας µουσικών οργάνων 37 τεµάχια 4 

38 Τρόλεϊ  δραµατοποίησης 38 τεµάχια 2 

39 Πίνακας εργασιών ξύλινος 39 τεµάχια 3 

40 ∆ιακοσµητικές παραστάσεις ξύλινες 40 τεµάχια 30 

41 Επιγραφές ξύλινες 41 τεµάχια 20 

42 Αναστηµόµετρο ξύλινο 42 τεµάχια 2 

43 Ρολόι τοίχου 43 τεµάχια 3 

44 Καθρέφτης 44 τεµάχια 4 

45 Καναπές αναµονής 3θέσιος 45 τεµάχια 5 

46 Καναπές αναµονής 2θέσιος 46 τεµάχια 1 



 

47 Γραφείο 47 τεµάχια 8 

48 Γραφείο Η/Υ 48 τεµάχια 20 

49 Εταζιέρα  τοίχου 49 τεµάχια 1 

50 Κάθισµα εργασίας µε µπράτσα 50 τεµάχια 30 

51 Καρέκλα συνεργασίας 51 τεµάχια 10 

52 Αλλαξιέρα βρεφών 52 τεµάχια 1 

53 Τραπέζι µαρµάρινο 53 τεµάχια 4 

54 Μεταλλικό τραπεζάκι 54 τεµάχια 8 

55 Ξύλινος πάγκος 55 τεµάχια 1 

56 Καναπεδάκι υφασµάτινο 56 τεµάχια 4 

57 Τραπεζάκι σαλονιού 57 τεµάχια 8 

58 Κρεµάστρα ξύλινη 58 τεµάχια 5 

59 Καρέκλα καφενείου 59 τεµάχια 24 

60 Ξύλινο παγκάκι 60 τεµάχια 6 

61 Τραπέζι τετράγωνο 61 τεµάχια 8 

Κατηγορία: Ηλεκτρικές συσκευές 

62 Κουζίνα µε κυκλοθερµικό φούρνο 78 τεµάχια 1 

63 Αποροφητήρας 79 τεµάχια 1 

64 Ηλεκτρική  κουζίνα εµαγιέ 80 τεµάχια 2 

65 Ψυγειοκαταψύκτης 81 τεµάχια 4 

66 Πλυντήριο πιάτων – ποτηριών 82 τεµάχια 1 

67 Πλυντήριο πιάτων  83 τεµάχια 3 

68 Πλυντήριο  ρούχων  84 τεµάχια 2 

69 Κουζινοµηχανή 85 τεµάχια 1 

70 Στεγνωτήριο 86 τεµάχια 1 

71 Μηχανή   κοπής ψωµιού 87 τεµάχια 1 

72 Ηλεκτρική σκούπα 88 τεµάχια 3 

73 Βραστήρας 89 τεµάχια 3 

74 Πολυκαφετιέρα 90 τεµάχια 2 

75 Τοστιέρα 91 τεµάχια 2 

76 Ηλεκτρική εστία 92 τεµάχια 3 

77 Τηλεόραση 93 τεµάχια 3 

78 Φορητό CD player 94 τεµάχια 6 

79 Ηλεκτρικό ατµοσίδερο 95 τεµάχια 1 

80 Πρέσα σιδερώµατος  96 τεµάχια 1 

81 Μικροφωνική εγκατάσταση 97 τεµάχια 2 

82 Πλαστικοποιητής 98 τεµάχια 1 

83 Μηχανή  σπιράλ 99 τεµάχια 1 

84 Αριθµοµηχανή 100 τεµάχια 4 

85 Τηλεφωνικές συσκευές ασύρµατες 101 τεµάχια 7 

86 Τηλεφωνικές συσκευές ενσύρµατες 102 τεµάχια 10 

Κατηγορία: Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 

87 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 103 τεµάχια 2 

88 ∆ιαδραστικός πίνακας 104 τεµάχια 2 

89 Βιντεοπροβολέας (projector) 105 τεµάχια 3 

90 Οθόνη  PROJECTOR 106 τεµάχια 1 

91 Φωτοαντιγραφικό ασπρόµαυρο 107 τεµάχια 1 

92 Φωτοαντιγραφικό έγχρωµο 108 τεµάχια 1 

93 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 109 τεµάχια 30 

94 Πολυµηχάνηµα laser 110 τεµάχια 3 



 

95 Μονόχρωµος εκτυπωτής laser 111 τεµάχια 3 

96 Σαρωτής (Scaner) 112 τεµάχια 2 

Κατηγορία: Είδη φυσιοθεραπείας – ΑΜΕΑ 

97 Κρεβάτι φυσιοθεραπείας BOBATH 127 τεµάχια 2 

98 ∆ακτυλιέρα ξύλινη 128   2 

99 Χαµηλή σφήνα (κεκλιµένο επίπεδο)  129 τεµάχια 2 

100 Ρολά ασκήσεων 130 τεµάχια 6 

101 Στρώµατα γυµναστικής 131 τεµάχια 10 

102 Επιτραπέζια συσκευή 
ηλεκτροθεραπίας  

132 τεµάχια 2 

103 Επιτραπέζια συσκευή υπερήχων 133 τεµάχια 2 

104 Τροχήλατη διαθερµία βραχέων 
κυµµάτων 

134 τεµάχια 2 

105 Επιτραπέζια συσκευή LASER 135 τεµάχια 2 

106 Τροχήλατη συσκευή υπέρυθρων 
ακτίνων 

136 τεµάχια 2 

107 Ποδήλατο καθιστό γυµναστηρίου 137 τεµάχια 2 

108 Τροχήλατο στρογγυλό σκαµπό µε 
πλάτη 

138 τεµάχια 4 

109 Τροχήλατο τραπεζάκι 139 τεµάχια 2 

110 Συσκευή ηλεκτροµάλαξης 140 τεµάχια 2 

111 Μπάλες κινησιοθεραπείας 141 τεµάχια 18 

112 Σφήνα σταθεροποίησης 142 τεµάχια 4 

113 Παλµικό οξύµετρο δαχτύλου 143 τεµάχια 2 

114 Μαγνητικός τροχός ώµου 144 τεµάχια 3 

115 ∆ίσκος ισορροπίας 145 τεµάχια 6 

116 Λάστιχο προοδευτικής αντίστασης 146 τεµάχια 20 

117 Αναπηρικό κάθισµα 147 τεµάχια 4 

118 Γωνιακό κάθισµα πατώµατος 148 τεµάχια 2 

119 Ποδήλατο αναπηρίας 149 τεµάχια 1 

120 Εκπαιδευτής βάδισης 150 τεµάχια 2 

121 Κούνια ρολό αιώρησης 151 τεµάχια 2 

122 Κούνια πλατφόρµα (για κίνηση σε όλα 
τα επίπεδα) 

152 τεµάχια 2 

123 Σύστηµα αιώρησης 153 τεµάχια 1 

Κατηγορία: Παιχνίδια 

124 Πλαστικό σπιτάκι 154 τεµάχια 1 

125 Πλαστικό τούνελ 155 τεµάχια 2 

126 Ξύλινη τραµπάλα δύο θέσεων 156 τεµάχια 1 

127 Κούνια νηπίων τεσσάρων θέσεων 157 τεµάχια 1 

128 Τσουλήθρα νηπίων 158 τεµάχια 1 

129 Πλαστικό πολυόργανο 159 τεµάχια 1 

130 Πλαστικό τραπέζι 160 τεµάχια 4 

131 ∆ιάφορα παιχνίδια 161 τεµάχια 1 
 
 
 
 

 
 

 



 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:  
 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β)  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε) ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 
Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1) Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προµήθειας περιλαµβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής 
 

2) Τόπος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
 
Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στο Ρέθυµνο στο κτίριο ∆ελφίνι την 23/12/2013 
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 – 10:15. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία και 
ώρα λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές 
κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της 
αποσφράγισης η οποία θα γίνει δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του 
διαγωνισµού. 
 

3) ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
 

1) Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν: 
 α) φυσικά πρόσωπα,  
 β) νοµικά πρόσωπα  
 γ) ενώσεις προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
 δ) συνεταιρισµοί 

 
2) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε τη προσφορά τους 
τα εξής δικαιολογητικά:  
 
α)   Οι Έλληνες πολίτες:  
 
1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
 
2.   Απόσπασµα ποινικού µητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας. 
 
3.   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία.  
 
4.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.   



 

 
5.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
6.   Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή 
άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι και 
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001:2000 και του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
 
 
β)   Οι αλλοδαποί:  
 
1.   Εγγυητική επιστολής συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
 
2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσις τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
 
3.   Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) .  
 
4.   Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί 
εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους 
επαγγελµατικούς καταλόγους.  
 
5.   Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή 
άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι και 
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001:2000 και του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
 
γ)   Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):  
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (α) και (β) εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου.  
 
δ)   Οι συνεταιρισµοί:   
 
1.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό.  
2.   Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
3.   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3) και (4) του (α).  
4.   Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή 
άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι και 
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001:2000 και του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
 

 
ε)   Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
 

1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση.  
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 



 

υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 
διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία 
στην προσφορά σχετικά µε αυτό.  
  
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους 
υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του 
γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 
Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από 
ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν 
προβλέπεται από τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.   
2.   Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000 ή 
άλλου ισοδύναµου πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν είναι και 
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος απαιτείται ISO 9001:2000 και του 
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. 
 
 

4) Άλλα δικαιολογητικά  
 

1) Για να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάστασή και οι τεχνικές 
δυνατότητές των προµηθευτών, λαµβάνονται υπόψη από την αρµόδια επιτροπή:  
α)   Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης.  
β)   Εάν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.).  
γ)   Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της 
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
δ)   Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς υπηρεσίες του δηµόσιου 
τοµέα.  
ε)   Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή 
πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. στ)  Η οικονοµική επιφάνεια της 
επιχείρησης.  
ζ)   Η επιχειρηµατική δοµή, όπως η µορφή της επιχείρησης, το εύρος της 
δραστηριότητάς της και το κύρος της.  
η)   Οι εµπορικές επιδόσεις της επιχείρησης.  
θ)   Ο τεχνικός εξοπλισµός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση.  
ι)    Η παραγωγική δυνατότητα.  
ια)  Η ποιότητα των προϊόντων.  

 
2) Για την εξέταση των άνω κριτηρίων, πρέπει να υποβληθούν µαζί µε την 
προσφορά φωτογραφίες ή προσπέκτους  των προσφεροµένων υλικών.  
 
Στην περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση συµµετοχής από προµηθευτή που δεν 
είναι ο ίδιος κατασκευαστής ολικά ή µερικά του υπό προµήθεια υλικού τα 
παραπάνω ισχύουν τόσο για τον ίδιο όσο και για τον κατασκευαστή. 
 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1) Προέλευση των προσφερόµενων αγαθών 

 
1) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές 



 

τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα 
παραπάνω δεν εφαρµόζονται προκειµένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης.  
 
2) Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο 
θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 
Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις 
βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση 
εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη 
διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µία από αυτές τις φάσεις.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο 
που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί 
ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των ο.τ.α., που 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά 
ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των παραπάνω στοιχείων που πρέπει να 
δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 
εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  
 
4) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 ΕΚΠΟΤΑ 
 
 
 

2) Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών 
 

1) Με ποινή να µην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, µέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής 
ενδείξεις:                
               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
               β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την 

προµήθεια.  
               γ.  Ο αριθµός της διακήρυξης 
               δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
               ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές 
 
2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετηµένα: α) όλα τα 
ζητούµενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συµµετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη  "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ". 
 
3) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
 
4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο 
µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να 
είναι καθαρογραµµένη. 
 



 

6) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους 
νόµιµους εκπροσώπους τους. 
Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα 
µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο. 
 
7) Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να καταθέσουν προσφορά σε 
µία οµάδα (στο σύνολο αυτής) ή περισσότερες ή και σε όλες τις οµάδες του 
∆ιαγωνισµού (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η 
προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά µε ανάλογο ποσό 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 
 

3) Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινήσεις 
 

1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά 
αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς 
που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 
αξιολογηθούν.  
 
2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή 
της προσφοράς.  
 
3) ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την 
επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. 
Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη 
µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.   

  
4) Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές 

 
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 
κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από 
αυτές. 
 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.   
 

5) Τιµή προσφοράς 
 

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



 

Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή 
µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 
Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Αξία CIF και προέλευση του 
εισαγόµενου µέρους του εγχώριου προϊόντος. ∆ασµοί, λοιπές δηµοσιονοµικές 
επιβαρύνσεις, µεταφορικά εσωτερικού και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το 
εισαγόµενο µέρος. Να αναφέρεται η δασµολογική κλάση των εισαγοµένων µερών. 
Αξία εγχώριων πρώτων υλών. Αξία άµεσων εργατικών που χρησιµοποιήθηκαν στην 
παραγωγή. Αναλυτικά κάθε άλλο κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή. Η 
εγχώρια προστιθέµενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της 
προσφερόµενης τιµής. 
 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ: 
Α) Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 
Β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιµή 
µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την συγκρότηση των 
προσφορών. Στις προσφορές να αναφέρονται τα εξής στοιχεία: α. Το µετατρέψιµο 
σε συνάλλαγµα µέρος της προσφερόµενης τιµής. β. Το µη µετατρέψιµο σε 
συνάλλαγµα µέρος της προσφερόµενης τιµής που θα επιµερίζεται ως εξής: Τυχόν 
εργασίες κατασκευής, συναρµολόγησης ή άλλης µορφής που γίνονται στην 
Ελλάδα. Τυχόν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που προσφέρονται για την 
εκτέλεση της προµήθειας. Υπηρεσίες εκτελωνισµού. Υπηρεσίες µεταφοράς. ∆ασµοί, 
φόροι και τυχόν άλλες δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις. (Θα αναφέρεται και η 
δασµολογική κλάση του εισαγόµενου είδους). Άλλες υπηρεσίες και κέρδη της 
εταιρείας ή εταιρειών που συµµετέχουν στην εκτέλεση της προµήθειας. Κάθε άλλο 
κόστος µε το οποίο επιβαρύνεται η τιµή. 
 
5) Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά περισσότερα είδη η τιµή θα δίνεται 
υποχρεωτικά για τη µονάδα κάθε είδους χωριστά. 

 
6) Σε περίπτωση που το προσφερόµενο είδος συγκροτείται από περισσότερα 
του ενός µέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται 
υποχρεωτικά τιµή χωριστά για κάθε µέρος απ’ αυτά σύµφωνα µε την παράγραφο  
 
7) Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στην συνολική τιµή του 
προσφερόµενου είδους και όχι στις τιµές των µερών. 

 
8) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε 
προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 

6) Υποβολή προσφορών 
 

1) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικά στη 
διεύθυνση: 
 
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Λ.  (ΚΤΙΡΙΟ «∆ΕΛΦΙΝΙ») 
Τ.Κ:74100 
 
2) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν µέχρι την ∆ευτέρα 23/12/2013 και ώρα 
10:15, µετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσµία κατάθεσης των προσφορών. 
Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδροµικά, η προθεσµία λήγει την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 



 

3) Οι προσφορές µπορεί να κατατίθενται απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισµού 
από 10:00 ώρα µέχρι την 10:15 ώρα. 
 
4) Οι εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
5) Προθεσµία για την παραλαβή τευχών προκήρυξης και µελέτης ή για την 
πρόσβαση σε έγγραφα: 20/12/2013 ηµέρα Παρασκευή. 
 

7) Εγγυήσεις 
 

1) Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
 
2) Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) δηλαδή 
12.497,00 Ευρώ ή της αναλογικά προϋπολογισθείσης δαπάνης των οµάδων που 
θέλει να συµµετάσχει (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του 
χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο 
ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι 
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της 
συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 
 
4) Οι εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής των το οφειλόµενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση 
κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των 
τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω 
επιβολής προστίµου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ 
του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  
 
5) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
6) Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνες µε το συνηµµένο υπόδειγµα B 
 
 

8) Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές µέχρι την 31/12/2014. 

9) Χρηµατοδότηση του Έργου 

Η πράξη χρηµατοδοτείται από τη ΣΑΕ 002/8 µε κωδικό 2013ΕΠ00280066, 
είναι ενταγµένη στον Άξονα Προτεραιότητας “07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα 
Ζωής στην Περιφ. Κρήτης” του Ε.Π. “Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου” και 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
 
 
 
 
 
 



 

Γ) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1) Αποσφράγιση προσφορών 
 

1) Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής 
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. 
 
2) Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η 
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από 
την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο 
φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και 
σφραγίζεται από την Επιτροπή στην κατοχή της οποίας και παραµένει. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων την ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί από 
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού στους συµµετέχοντες. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν – 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων – αποδεκτές, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
 
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που 
προσφέρθηκαν. 
 

2) Αξιολόγηση προσφορών 
 

1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  

γ) η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η 
οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, 
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα 
από γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3) Ενστάσεις 
 

1) Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς 
του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
 
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 



 

διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει 
κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα..  
 
β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους 
που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 
 
2) Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της  
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 
 

∆) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
 

1) Κατακύρωση 
 

1) Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
 
2) Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής 
προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06. 
 
 

Ε) ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  
 

1) Χρόνος παράδοσης των υλικών 
 

Το κτίριο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριµνας βρίσκεται στη φάση κατασκευής και η 
προθεσµία περάτωσής του λήγει την 18/6/2014. Σύµφωνα µε την µέχρι σήµερα 
πορεία των εργασιών, η προθεσµία αυτή αναµένεται να τηρηθεί. 
Γενικά ως χρόνος παράδοσης ορίζεται διάστηµα 60 ηµερών από την υπογραφή της 
σύµβασης αλλά η παράδοση των υλικών προβλέπεται να γίνει µετά την 
ολοκλήρωση του κτιρίου, την έκδοση βεβαιώσεως περαίωσης και την παραχώρηση 
προς χρήση από τον ανάδοχο. 
Έτσι ως ηµεροµηνία παράδοσης ορίζεται η 31/7/2014 εφόσον η σύµβαση 
υπογραφεί µέχρι 31/5/2014. 
Εάν υπάρξει καθυστέρηση στην περάτωση του κτιρίου ο ανάδοχος δεσµεύεται µε 
την προσφορά του µέχρι την 31/12/2014. Εφόσον µέχρι την παραπάνω 
ηµεροµηνία δεν έχει ολοκληρωθεί το κτίριο, η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα 
υποδείξει ο ∆ήµος Ρεθύµνης ο οποίος και θα αναλάβει την ευθύνη φύλαξης των 
ειδών και τη µεταφορά τους στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριµνας µετά την 
ολοκλήρωσή του.  
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του κτιριακού έργου πριν τη συµβατική προθεσµία ο 
ανάδοχος δύναται να παραδώσει τα είδη πριν την 31/7/2014. 
 

 
 
 

2) Παραλαβή των υλικών 
 

1) Η προσωρινή παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή του 



 

∆ήµου Ρεθύµνης 10 µέρες µετά την παράδοση των υλικών. 
 
2) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού ελέγχου 
στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά από την αρµόδια επιτροπή του ∆ήµου 
Ρεθύµνης. 
 
3) Η οριστική παραλαβή θα γίνει µέσα σε χρόνο το αργότερο εντός 30 ηµερών από 
την παράδοση των υλικών, στον οποίο δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα που 
µεσολαβεί από την αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο µέχρι την κοινοποίηση 
των αποτελεσµάτων του ελέγχου στην επιτροπή. 
 
4) Οι επιτροπές παραλαβής θα είναι τριµελείς, θα απαρτίζονται από υπαλλήλους 
που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ∆ήµο Ρεθύµνης και 
συγκροτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 28 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης 
(ΕΚΠΟΤΑ) και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011. 
 

3) Τρόπος πληρωµής 
 

1) Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά 
την οριστική παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
πληρωµής  που θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
 
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα 
αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η 
αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 
138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές 
συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον 
συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ 
της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισµό παρέχονται από το Τµήµα Προγραµµατισµού της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνης, καθηµερινά (πλην αργιών) 
και ώρες 08.00 έως 14.30 ∆ιεύθυνση Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου (Κτίριο ∆ελφίνι) 
Τηλέφωνο 2831040023, 2831040025  FAX 2831040003 

 
 

Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορές σε όσες οµάδες από 
τον προϋπολογισµό µελέτης ενδιαφέρονται αλλά επι ποινή αποκλεισµού πρέπει να 
καλύπτεται µε την εκάστοτε προσφορά όλη η οµάδα (π.χ. Κατηγορία: Υπολογιστές 
- Μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας). 
2) Η εγγυητική επιστολή θα είναι ανάλογη του προϋπολογισµού των 
προσφεροµένων οµάδων (5% συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)  
3) Η αξιολόγηση της προσφοράς και η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει ανά οµάδα. 
 
 

 
 
 

Η) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 



 

Η Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και επίσης θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο οικονοµικές 
εφηµερίδες, καθώς και σε µία εβδοµαδιαία και δύο ηµερήσιες νοµαρχιακές 
εφηµερίδες. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα 
αποσταλεί και στo Επιµελητήριo Ρεθύµνης και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου Ρεθύµνης (http://www.rethymno.gr/information-services/competitions). 
 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του ∆ηµάρχου και των τυχών 
επαναληπτικών, καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταµείο του ∆ήµου Ρεθύµνης     
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009. 
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 



 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
 
Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»   

 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Γ) ΓΕΝΙΚΗ – ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
∆) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ε)  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 
 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………… 

              Ηµεροµηνία έκδοσης....... 
 
Προς ∆ήµο: 
Νοµού: 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: 

 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. …………………….. για ευρώ ………………….. 
 

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

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς 
της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν. 
 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, 
χωρίς οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς 
έρευνα του βασίµου ή µη της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………… 
 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία 
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

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

Υπογραφή  
                                               
 

 
 
 


