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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γούρνες 4-6-2014
Αριθµός πρωτ. 15098

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χερσονήσου
Νοµού Ηρακλείου
∆ιακηρύσσει

ότι,

Εκτίθεται σε Πρόχειρο µειοδοτικό επαναληπτικό διαγωνισµό,
σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργ. Απόφαση 11389/23-3-1993), η
«προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων / µηχανηµάτων
του ∆ήµου µέχρι την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας για τα έτη 2014 2015».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της παραπάνω προµήθειας
ανέρχεται στα 40.000,00 € µαζί µε το ΦΠΑ 23%, και θα καλυφθεί από
ΕΣΟ∆Α.
Ο διαγωνισµός θα γίνει την 13η του µήνα Ιουνίου του έτους
2014, ηµέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 (έναρξη) µέχρι 10.30 (λήξη
παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Χερσονήσου, στις
Γούρνες (πρώην Αµερικανική βάση), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής
ΕΚΠΟΤΑ.
Ταχυδροµικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν
φτάσει στην υπηρεσία του ∆ήµου µε ευθύνη του προσφέροντος από την
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν:
• Οίκοι κατασκευαστές και αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των
ζητουµένων. Θα τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας
της εγχώριας βιοµηχανίας.
Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης και είναι 2.000,00 € και
θα κατατίθεται υπό µορφή γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων ή του ΤΣΜΕ∆Ε, ή υπό µορφή εγγυητικής επιστολής
αναγνωρισµένης τράπεζας.
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Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής
διακηρύξεως (όροι διαγωνισµού) από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, µετά
από την δηµοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισµού. Πληροφορίες
αρµόδιος υπάλληλος Κουρλετάκη Μαρία - Ελένη.
Ο Αντιδήµαρχος

Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο Τεύχος διακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
2. Εφηµερίδες Νοµού Ηρακλείου
• Νέα Κρήτη (ηµερήσια)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
2. Φ.Β3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
_______________

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια καυσίµων
για την κίνηση των
οχηµάτων/µηχανηµάτων του
∆ήµου µέχρι την ολοκλήρωση
της δηµοπρασίας για τα ετη
2014-15

Γούρνες 4-6-2014
Αριθµός πρωτ.15098
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Ο ∆ήµος Χερσονήσου Νοµού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει οτι
εκτιθεται σε Προχειρο µειοδοτικο επαναληπτικό διαγωνισµο συµφωνα
µε τον ΕΚΠΟΤΑ, η Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των
οχηµάτων/µηχανηµάτων του ∆ήµου µέχρι την ολοκλήρωση της
δηµοπρασίας για τα ετη 2014-15.
Α ρ θ ρ ο 1ο
Τοπος και χρονος διεξαγωγης του διαγωνισµου
O διαγωνισµος θα διενεργηθει την 13η Ιουνίου 2014 ηµερα
Παρασκευή και απο ωρα 10.00 εως 10.30 ενωπιον της αρµοδιας
επιτροπης.
Α ρ θ ρ ο 2ο
∆εκτοι στο διαγωνισµο
Στο διαγωνισµο γινονται δεκτοι προµηθευτές και αντιπροσωποι
αυτών.
Α ρ θ ρ ο 3ο
Προυπολογισµος Προµηθειας
Η προυπολογισθεισα ενδεικτικη δαπανη για την ως ανω προµηθεια
εχει εκτιµηθει στο ποσο των 40.000,00 ΕΥΡΩ µαζι µε το ΦΠΑ.
Α ρ θ ρ ο 4ο
∆ικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο
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Τα φυσικα η νοµικα προσωπα που θα λαβουν µερος στο
διαγωνισµο οφειλουν να προσκοµισουν κατα τη διενεργεια αυτου τα
ακολουθα δικαιολογητικα:
1. Πιστοποιητικο του Εµπορικου και Βιοµηχανικου Επιµελητηριου που να
φαινεται το επαγγελµα του διαγωνιζοµενου και οτι ειναι εγγεγραµµενος
σ'αυτο.
2. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού ίσο µε το 5%
της προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι ποσό 2.000,00 ευρώ.
3. Φάκελος τεχνικών προδιαγραφών .
Εαν δεν προσκοµισθουν ολα τα ανωτερα δικαιολογητικα η
προσφορα απορριπτεται σαν απαραδεκτη.
Α ρ θ ρ ο 5ο
Τροπος διενεργειας του διαγωνισµου
α) Οι προσφορες θα επιδοθουν µεσα σε σφραγισµενο φακελλο που
θα περιεχει:
1.Τα δικαιολογητικα συµµετοχης στο διαγωνισµο (Αρθρ.5)
2.Τις Προδιαγραφές.
3.Σφραγισµενο φάκελο µε την οικονοµική προσφορά.
β) Οι προσφορες θα γινονται δεκτές απο την αρµόδια επιτροπή από
την 10.00 µεχρι την 10.30 ακριβώς ωρα. Μετα το πέρας του ανωτέρω
χρόνου, καµιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των
προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την ώρα αυτή.
γ) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
δ) Οταν η οριζοµενη ανωτερω ωρα παρελθει, ανακοινωνεται η
ληξη της παραδοσεως των προσφορων και γραφεται τουτο στα πρακτικα.
Η επιτροπη συνεχιζει να συνεδριαζει δηµοσια και αρχιζει την
αποσφραγιση των φακελλων των προσφορων κατα σειρα επιδοσεως και
αναγραφονται στο πρακτικο τα εγγραφα και δικαιολογητικα που
βρισκονται σε καθε φακελλο περιληπτικά ετσι ωστε να τ'ακουν ολοι οι
ενδιαφεροµενοι.
Ο φακελλος της οικονοµικης προσφορας παραµενει σφραγισµενος
και γραφεται επ'αυτου ο αυτος µε κεινον του εξωτερικου φακελλου
αυξοντας αριθµος.
Μετα την καταγραφη των δικαιολογητικων ολων των προσφορων
οι παρισταµενοι στην αιθουσα του διαγωνισµου εξερχονται και η
συνεδριαση συνεχιζεται µυστικη.
Η επιτροπη στη συνεχεια και σε µυστικη συνεδριαση ελεγχει τα
δικαιολογητικα συµµετοχης και αποφασιζει ποιες προσφορες γινονται
δεκτες και ποιες απορριπτονται.
Οσες προσφορες δεν φερουν την υπογραφη του διαγωνιζοµενου η
δεν ειναι συµφωνες µε τους ορους της διακηρυξης απορριπτονται.
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Επισης απορριπτονται οι προσφορες που ειναι αοριστες και δεν
µπορουν να εκτιµηθουν η σε καποιο σηµειο δεν ειναι συµφωνες προς
τους ορους της διακηρυξης.
Κατοπιν οριζεται η ηµεροµηνία αποσφραγισης των οικονοµικών
προσφορών απο την επιτροπή στην οποία θα κληθούν οι µειοδότες των
οποίων οι προσφορες εχουν γίνει δεκτες µε έγγραφη ειδοποίηση .
Οι προσφορες και τα απαιτουµενα δικαιολογητικα συµµετοχης στο
διαγωνισµο µονογραφονται κατα την διενεργεια αυτου από ολα τα µελη
της επιτροπης.
Κατοπιν ακολουθειται η νοµιµος διαδικασια για την εγκριση του
αποτελεσµατος του διαγωνισµου.
Α ρ θ ρ ο 6ο
Εγγυηση καλης εκτελεσης
Προ της υπογραφης της συµβασεως ο αναδοχος οφειλει να
καταθεσει εγγυηση καλης εκτελεσης συµφωνα µε το αρθρο επτα (7) της
γενικης συγγραφης υποχρεωσεως της µελετης.
Α ρ θ ρ ο 7ο
Τιµες προµηθειας - Κρατησεις
Οι τιµες της προµηθειας θα δοθουν σε ΕΥΡΩ για ελευθερη
παραδοση στον ∆ήµο Χερσονήσου Ο αναδοχος της προµηθειας
βαρυνεται µε τις νοµιµες κρατησεις.
Ο Φ.Π.Α. βαρυνει τους Ο.Τ.Α. / Ν.Π.∆.∆.
Α ρ θ ρ ο 8ο
Γλωσσα συνταξεως των προσφορων
Οι προσφορες θα ειναι συνταγµενες εξ ολοκληρου στην Ελληνικη
ή στην Αγγλικη γλωσσα απο τον οικο, µε µεταφραση στην Ελληνικη.
Α ρ θ ρ ο 9ο
Υποβολη τευχους τεχνικης περιγραφης
Με την προσφορα οι διαγωνιζοµενοι πρεπει να υποβαλλουν ειδικο
τευχος τεχνικης περιγραφης στο οποιο θα διδεται σαφης περιγραφη για
το προσφεροµενο και προσπεκτους τεχνικων στοιχειων του οικου
κατασκευης.
Οποια προσφορα δεν συνοδευεται απο το τευχος αυτο η
συνοδευεται απο το τευχος µε ασαφεις η ελλειπεις τεχνικες περιγραφες
µπορει να απορριφθει, αναλογα µε τις ελλειψεις η ασαφειες.
Α ρ θ ρ ο 10ο
Ληψη Πληροφοριων - ∆ηµοσιευση
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Αντιγραφο της διακηρυξης αυτης θα βρισκεται στα γραφεια του
φορέα και θα βρισκεται στη διαθεση των ενδιαφεροµενων κατα τις
εργασιµες ηµερες και ωρες.

Ο ANTI∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονοµικών υπηρεσιών
Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1. Τµήµα Προµηθειών
2. Φ.Β3

