ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ
ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ
Ευρωπαϊκό Σαμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΡΓΟ: Γραθηζηηθή Επηκέιεηα &
Εθηύπωζε Υπαίζρηωλ Δηορακάηωλ ηου
Θεκαηηθού Πάρθου ζηο Τδερκηάδωλ
Πξνϋπνινγηζκόο: 8.500,00 € (κε ΦΠΑ)
Αξ. Πξσηνθόιινπ: 5346

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
(Π.Δ. 28/80)
Ο Γήκνο Οποπεδίος Λαζιθίος δηαθεξύζζεη όηη εθηίζεληαη ζε Πρόχεηρο Δηαγωληζκό κε
ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε
ηηκή, γηα ηελ εξγαζία «Γραθηζηηθή Επηκέιεηα & Εθηύπωζε Υπαίζρηωλ Δηορακάηωλ ηου Θεκαηηθού
Πάρθου ζηο Τδερκηάδωλ» ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Δεκηουργία Θεκαηηθού Πάρθου ζηο
Τδερκηάδωλ»

ΑΡΘΡΟ 1ο
Σόπορ και σπόνορ διεξαγυγήρ ηηρ διαγυνιζμού
Ο Γηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ηελ 19ε ηνπ κήλα Οθηωβρίου, εκέξα Δευηέρα θαη από ώξα 09:00
έσο 09:30 ελώπηνλ ηεο αξκνδίαο επηηξνπήο

ΑΡΘΡΟ 2ο
Δεκηοί ζηο Διαγυνιζμό
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρεη θάζε ελδηαθεξόκελνο, θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή έλσζε/θνηλνπξαμία
απηώλ πνπ αζθνύλ ζπλαθείο ππεξεζίεο παξνρήο ππεξεζηώλ.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Πποϋπολογιζμόρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ
Η πξνϋπνινγηζζείζα ελδεηθηηθή δαπάλε, γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα έρεη εθηηκεζεί ζην πνζό ησλ
6.910,57 ΕΤΡΩ (ρσξίο ΦΠΑ).
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ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογηηικά ζςμμεηοσήρ ζηο διαγυνιζμό
Σα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκό νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ
θαηά ηελ δηελέξγεηα απηνύ ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
α) Αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή άιιν απνδεηθηηθό ηεο ηαπηόηεηαο ζηνηρείν, γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο
απηνπξόζσπεο από ηνλ δηαγσληδόκελν θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο.
β) Πηζηνπνηεηηθό ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ πνπ λα θαίλεηαη ην επάγγεικα ηνπ
δηαγσληδόκελνπ θαη όηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζε απηό.
γ) Δμνπζηνδόηεζε πξνο ηνλ πξνζθνκίδνληα ηελ πξνζθνξά, εθ' όζνλ πξόθεηηαη γηα αλώλπκε εηαηξεία.
δ) Γήισζε όηη ν δηαγσληδόκελνο έιαβε γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη όηη απνδέρεηαη απηνύο
πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα.
ε) Δγγπεηηθή Δπηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείσλ κε πνζό ίζν κε ην 5% ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο γηα εγγύεζε
ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό.
Δάλ δελ πξνζθνκηζζνύλ όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Σπόπορ διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού
α) Οη πξνζθνξέο ζα επηδνζνύλ κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ ζα πεξηέρεη:
1. Σα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό (άξζξν 5).
2. Σηο ηερληθέο πεξηγξαθέο, ζρέδηα, ινηπά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο.
3. θξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
β) Οη πξνζθνξέο ζα γίλνληαη δεθηέο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή από ηελ 09:00 κέρξη ηελ 09:30
αθξηβώο ώξα. Μεηά ην πέξαο ηνπ αλσηέξνπ ρξόλνπ, θακία πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή εθηόο εάλ ε
επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ώξα απηή.
γ) Η επίδνζε ελαιιαθηηθώλ πξνζθνξώλ από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή επηηξέπεηαη.
δ) Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
ε) Όηαλ ε νξηδόκελε αλσηέξσ ώξα παξέιζεη, αλαθνηλώλεηαη ε ιήμε ηεο παξαδόζεσο ησλ
πξνζθνξώλ θαη γξάθεηαη ηνύην ζηα πξαθηηθά. Η Δπηηξνπή ζπλερίδεη λα ζπλεδξηάδεη δεκόζηα θαη
αξρίδεη ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ θαηά ζεηξά επηδόζεσο θαη αλαγξάθνληαη ζην
πξαθηηθό ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θάθειν πεξηιεπηηθά, έηζη ώζηε λα ηα
αθνύλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη.
Ο θάθεινο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο παξακέλεη ζθξαγηζκέλνο θαη γξάθεηαη επ' απηνύ ν απηόο κε
θείλνλ ηνπ εμσηεξηθνύ θαθέινπ αύμνληνο αξηζκόο.
Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ όισλ ησλ πξνζθνξώλ νη παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ
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δηαγσληζκνύ εμέξρνληαη θαη ε ζπλεδξίαζε ζπλερίδεηαη κπζηηθή.
Η επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα θαη ζε κπζηηθή ζπλεδξίαζε ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη
απνθαζίδεη πνηέο πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο θαη πνηέο απνξξίπηνληαη.
Καηόπηλ ε ζπλεδξίαζε γίλεηαη δεκόζηα θαη ν Πξόεδξνο αλαθνηλώλεη πνηνί απνθιείνληαη θαη γηα πνηνύο
ιόγνπο θαη ηνπο θαιεί λα παξαιάβνπλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ηνπο, κε ηνλ ζθξαγηζκέλν
θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη θαηά ζεηξά νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, εθείλσλ πνπ
έγηλαλ δεθηέο ζην δηαγσληζκό θαη αλαθνηλώλνληαη νη ηηκέο κεγαιόθσλα.
Όζεο πξνζθνξέο δελ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ δηαγσληδόκελνπ ή δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο
ηεο δηαθεξύμεσο, απνξξίπηνληαη.
Οη πξνζθνξέο θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό κνλνγξάθνληαη θαηά
ηελ δηελέξγεηα απηνύ από όια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο.
Η Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ επηθπιάζζεηαη λα εθδώζεη ηελ απόθαζε ηεο ζε επόκελε ζπλεδξίαζε
θαη δηαβηβάδεη ην θάθειν κε όιεο ηηο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα από ηνπο δηαγσληζζέληεο
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα εμέηαζε, ηερλννηθνλνκηθή αμηνιόγεζε θαη γλσκνδόηεζε ζηελ
……………………………………………………
Η αμηνιόγεζε δηαβηβάδεηαη ζηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ ε νπνία, ζε θαη' ηδία
ζπλεδξίαζε ηεο, θαηαρσξεί απηή ζην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο θαη αλαθεξύζζεη αλάδνρν ηεο Παξνρήο
Τπεξεζίαο εθείλνλ πνπ έδσζε ηελ ρακειόηεξε ηηκή, εθόζνλ ηεξνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Καηόπηλ αθνινπζείηαη ε λόκηκνο δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ.
ζη) Ο αλάδνρνο θαιείηαη λα πξνζέιζεη ζε νξηζκέλν ηόπν θαη ρξόλν, πάλησο όρη κηθξόηεξν ησλ πέληε
(5) εκεξώλ θαη νύηε κεγαιύηεξν ησλ δέθα (10) εκεξώλ λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε.
Δάλ απηόο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ αλσηέξσ πξνζεζκία λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε ή δελ
πξνζθνκίζεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηειέζεσο ηεο ζπκβάζεσο εθαξκόδνληαη νη από ην Π.Γ.
28/1980 πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Εγγύηζη καλήρ εκηελέζευρ – σπόνορ παπάδοζηρ
Πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζπκβάζεσο ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη εγγύεζε θαιήο εθηειέζεσο,
ζύκθσλα κε ην άξζξν (6) έμη ηεο γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ ηεο κειέηεο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα παξαδώζεη ηα ζπκβαηηθά είδε ζε ρξόλν όρη κεγαιύηεξν ηνπ ελόο κελόο από
ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Σιμέρ Παποσήρ Τπηπεζίαρ - κπαηήζειρ
Οη ηηκέο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ζα δνζνύλ ζε ΔΤΡΩ γηα ειεύζεξε παξάδνζε ζην Γήκν. Ο αλάδνρνο
ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο βαξύλεηαη κε ηηο λόκηκεο θξαηήζεηο.
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Δπίζεο βαξύλεηαη κε ηελ δαπάλε δεκνζηεύζεσο πεξηιήςεσο ηεο δηαθεξύμεσο ζηνλ Σύπν, θαζώο θαη
κε ηελ ραξηνζήκαλζε δύν αληηηύπσλ ηεο ζπκβάζεσο. Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνπο Ο.Σ.Α.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ενζηάζειρ
Δλζηάζεηο θαηά ηεο ζπκκεηνρήο δηαγσληζζέληα ή ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ,
ππνβάιινληαη κόλν εγγξάθσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνύ ή κέρξη θαη επνκέλε ηεο
δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ εξγάζηκεο εκέξαο ή ηεο επόκελεο ηεο αλαθνηλώζεσο ηνπ
απνηειέζκαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο εμεηάζεσο θαη αμηνινγήζεσο ησλ πξνζθνξώλ. Οη ελζηάζεηο
θαηαζέηνλαη ζην πξσηόθνιιν ηνπ Ο.Σ.Α. θαη απεπζύλνληαη πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ελζηάζεηο, πνπ ππνβάιινληαη δηαθνξεηηθά, δελ
ιακβάλνληαη ππόςε.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Γλώζζα ζςνηάξευρ ηυν πποζθοπών
Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ζπληαγκέλεο εμ νινθιήξνπ ζηελ Διιεληθή γιώζζα ή ζηελ Αγγιηθή από ηνλ
νίθν κε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Υπόνορ Εγγςήζευρ
Ο ρξόλνο εγγπήζεσο ηεο Παξνρήο Τπεξεζίαο ζα θαζνξίδεηαη ζηηο πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ.
Ο ρξόλνο απηόο αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία πξνζσξηλήο παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα πξνο ηνύην
επηηξνπή. Καηά ηνλ ρξόλν εγγπήζεσο ν πξνκεζεπηήο ππνρξεώλεηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα
αληηθαηαζηήζεη θάζε αληαιιαθηηθό πνπ ζα παξνπζηάζεη βιάβε ή θζνξά ιόγσ θαθήο πνηόηεηαο ή
θαθήο ζπλαξκνινγήζεσο θαη λα επηζθεπάζεη θάζε βιάβε από όπνηα αηηία.
Ο ρξόλνο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξνο ησλ εηώλ.
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο παξαιείςεη ή ακειήζεη λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο, ηόηε
θάλεη ηνύην ν Γήκνο ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ πξνκεζεπηή.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Τποβολή ηεύσοςρ ηεσνικήρ πεπιγπαθήρ
Με ηελ πξνζθνξά νη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα ππνβάιινπλ εηδηθό ηεύρνο ηερληθήο πεξηγξαθήο, ζην
νπνίν ζα δίλεηαη ζαθήο πεξηγξαθή γηα ηα πξνζθεξόκελα θαη "πξνζπέθηνπο" ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηνπ
νίθνπ θαηαζθεπήο.
Όπνηα πξνζθνξά δελ ζπλνδεύεηαη από ην ηεύρνο απηό ή ζπλνδεύεηαη από ηεύρνο κε αζαθείο ή
ειιηπείο ηερληθέο πεξηγξαθέο κπνξεί λα απνξξηθζεί, αλάινγα κε ηηο ειιείςεηο ή αζάθεηεο.
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ΑΡΘΡΟ 13ο
Λήτη Πληποθοπιών - Δημοζίεςζη
α) Αληίγξαθν ηεο δηαθεξύμεσο απηήο ζα βξίζθεηαη ζηα Γξαθεία Γήκνπ θαη ζα βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.
β) Πεξίιεςε ηεο δηαθεξύμεσο απηήο ζα δεκνζηεπηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ππ. αξηζκ. 28/80
Π.Γ. ζηνλ εκεξήζην Σύπν.

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ

ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΦΑΝΑΚΗ
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