
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Μύκονος, 21/07/2015              
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       Aριθ. Πρωτ. :-6275- 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη: 

1. Τη  με  αριθ.  11389/1993  (ΦΕΚ  185/Β)  Υπουργική  Απόφαση  "ΕΝΙΑΙΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ". 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
3. Τις  διατάξεις  του Ν.  3852/2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
4. Τις  διατάξεις  του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις  – καταργήσεις,  συγχωνεύσεις  νομικών

προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161)
και λοιπές ρυθμίσεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα  υπουργείου  οικονομικών  και  άλλες  διατάξεις»  όπως  τροποποιήθηκε  κι  ισχύει  με  το  Ν.
4320/2015 (άρθρο 37) . 

6. Tην Υ.Α. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) και των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που
έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας

Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε άρθρο της ή δεν αναφέρεται
καθόλου, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» έτους 2015  για τις ανάγκες όλων
των υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου» (CPV 31700000-3, 30200000-1, 30213100-6, 30232000-4
30232100-5, 30232110-8 ,  30232700-1 ,  30233100-2 ,  30213300-8, 30231310-3,  48761000-0, 30236000-2,
72611000, 48517000), με προϋπολογισμό € 68.846,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. (16%) σύμφωνα
με τη μελέτη που αποτελείται από:

1. Την παρούσα διακήρυξη, 



2. Την Τεχνική Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή 
3. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
4. Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και την Τεχνική
Περιγραφή, καθώς και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 2Ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των  59.350,00  € πλέον του Φ.Π.Α.
(16%) ήτοι συνολικά 68.846,00 €. 

Η ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2015
του Δήμου Μυκόνου και συγκεκριμένα τους κατωτέρω κωδικούς εξόδων: 

Κ.Α. Περιγραφή Κ.Α. Πιστώσεις 2015

Κ.Α 10-7134, Κ.Α. 10-6266

Κ.Α. 10-6267

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ,

ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ /
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

68.846,00

Απόφαση ψήφισης πίστωσης είναι η 69/2015 της Οικονομικής Επιτροπής. 
Αρ. μελέτης 04/2015 της Διοικητικής Υπηρεσίας

ΑΡΘΡΟ 3Ο 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη , Μύκονος , 84600 ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, την ημερομηνία 04 Αυγούστου
2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ..

ΑΡΘΡΟ 4Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους μέχρι την Τρίτη, 04 Αυγούστου
2015 και από ώρα 10.00 πμ. έως 10.30 πμ., ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στην Ταχ/κή  Δ/νση ΔΗΜΟΣ
ΜΥΚΟΝΟΥ Ακτή Καμπάνη , Μύκονος Τ.Κ. : 84600

2)  Σε  περίπτωση  που  οι  προσφορές  αποστέλλονται  ταχυδρομικά,  η  προθεσμία  λήγει  την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι  προσφορές  που  δεν  αποστέλλονται  ταχυδρομικά  κατατίθενται  αυτοπροσώπως  από  τους
διαγωνιζομένους, σύμφωνα και με τα κατωτέρω οριζόμενα, στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10.00 πμ.
έως 10.30 πμ., μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών. 



3)  Οι  εκπρόθεσμες  προσφορές  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν.  Καμιά  προσφορά  δεν
γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο των υπό προμήθεια

ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  έχουν  πλήρη  πρόσβαση  στα  τεύχη  του
διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου  www  .  mykonos  .  gr. Γενικές πληροφορίες
παρέχονται και από την Διεύθυνση ΔιοικητικώνΥπηρεσιών, τηλέφωνο 2289023261, φαξ 2289022229

ΑΡΘΡΟ 7Ο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το
αντικείμενο της προμήθειας

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

α) Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα:  
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι

είναι ενήμεροι αφ΄ ενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και
αφετέρου ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2) 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, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

              
β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:   
1)Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν

τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,  περί
εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Όλα τα  παραπάνω έγγραφα εφόσον  μεταφράζονται  εις  την  Ελληνική  γλώσσα στο  εξωτερικό από
αρμόδια Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (πχ Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για
να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.

γ) Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω
έγγραφα καθώς και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω. 

http://www.mykonos.gr/


Εκτός των προαναφερομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν
να υποβάλουν:

1) Νόμιμη  εξουσιοδότηση προς  τον εγχειρίζοντα την  προσφορά με  θεωρημένο το  γνήσιο της
υπογραφής από αρμόδια αρχή.
2) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας
διακήρυξης.
3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συμμετέχων έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας μελέτης της υπηρεσίας και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών
των υπό προμήθεια ειδών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
4) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

 Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α

 Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.

 Δεν έχουν  κάνει  ψευδείς  ή  ανακριβείς  δηλώσεις  κατά την παροχή πληροφοριών  που
ζητούνται από την Υπηρεσία και τέλος

 Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων
όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια  ειδών.
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη.

              
 Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης

και της μελέτης της υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Οι  διαγωνιζόμενοι,  εφόσον  είναι  φυσικά  πρόσωπα,  παρίστανται  αυτοπροσώπως,  ή  με  το  νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται
από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η
υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Οι Ο.Ε., Ε.Ε.  Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με
τις  τυχόν  τροποποιήσεις,  νομίμως  δημοσιευμένες,  όπως  αυτές  θα  εμφαίνονται  στο  προσκομιζόμενο
πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νομικού Προσώπου, εκδόσεως τριμήνου
τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της
χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις  των Ε.Π.Ε.και
Μον. Ε.Π.Ε   θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών  Φ.Ε.Κ.

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του,
την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του
παρόντα διαγωνισμού εφόσον απαιτείται, μαζί με το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του
καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νομίμως δημοσιευμένα.
          Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από
κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην
ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά)



και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζομένη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού
συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος
της εταιρείας η οποία λαμβάνει  μέρος σε αυτή,  ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται  με
οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την
προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα
της επιχείρησης και να υπογράφονται:

 από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή 
 όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, 

Επίσης όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα
αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014. 

Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζομένου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη
της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο
υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Μυκόνου
μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει παράταση ισχύος των προσφορών.
Αν η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κρίνει  ασύμφορες τις  προσφορές μπορεί  να επαναλάβει  το
διαγωνισμό,  οπότε  ο  μειοδότης  δεν  μπορεί  να  προβάλει  καμία  αξίωση.  Προσφορά  που  θέτει  όρο
αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό  που  θα  καλύπτει  το  2% της  καθαρής  προϋπολογισθείσης  αξίας  των  υπό  προμήθεια  ειδών  χωρίς
Φ.Π.Α.. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί  ένα τουλάχιστον μήνα από τη λήξη του χρόνου
ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που θα προμηθεύσει,
χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται  στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης
αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τις κάτωθι

ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 



 Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ MYKONOY.
 Η επωνυμία του συμμετέχοντος. 
 Ο τίτλος της προμηθείας, ο αριθμός μελέτης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

  Προσφορές  που υποβάλλονται  ανοικτές,  δεν  γίνονται  δεκτές.  Μέσα στον  κυρίως  φάκελο της
προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

 
α.  Στον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς  τοποθετούνται  όλα  τα  ζητούμενα  δικαιολογητικά  και  η

πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής καθώς και η τεχνική προσφορά. 
 Η τεχνική  προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή ανά είδος, η οποία δύναται να

αντικατασταθεί με τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ειδών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς στο τεχνικό φυλλάδιο το προσφερόμενο είδος.

Προτεινόμενες  λύσεις  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή  υστέρηση  σε  σχέση  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές  σε  βασικούς  μηχανισμούς  ή  λειτουργικά  χαρακτηριστικά  απορρίπτονται ως  απαράδεκτες.
Ομοίως απορρίπτονται προσφορές με ελλιπή ή ασαφή τεχνική προσφορά.

β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την
ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονομικής
προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον
προσφέροντα.  Η  προσφορά  απορρίπτεται  όταν  υπάρχουν  σε  αυτή  διορθώσεις  οι  οποίες  την  καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα. Κατ΄εξαίρεση επιτρέπεται δυνάμει της ως
άνω Διακήρυξης, η υποβολή τεχνικών όρων και στοιχείων στην Αγγλική γλώσσα.
       Οι μετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιμές μονάδος στις τιμές του  προϋπολογισμού της με-
λέτης της Υπηρεσίας.

   Επί  ποινή  αποκλεισμού στην  προσφερόμενη  τιμή  περιλαμβάνεται  το  κόστος  προμήθειας,
μεταφοράς και  εγκατάστασης.  Οι  ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει  να προσφέρουν τιμές  για όλα τα είδη.  Δεν
γίνονται δεκτές προσφορές για επιμέρους είδη.

       
ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά  τη  λήξη  της  παράδοσης  των  προσφορών,  αρχίζει  από  την  Επιτροπή  ο  έλεγχος  των

δικαιολογητικών, με τη σειρά που επιδόθηκαν.
Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος,  μονογράφονται  δε  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή

διαγωνισμού  όλα  τα  δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά  κατά  φύλλο.  Ο  φάκελος  της  οικονομικής
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην
υπηρεσία,  προκειμένου  να  αποσφραγισθεί  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στη  διακήρυξη  ή  την
πρόσκληση.

Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.
Η  Επιτροπή  αφού  ελέγξει  τα  δικαιολογητικά  έγγραφα  των  διαγωνιζομένων  αποφασίζει  για  τους

αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια



Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συμμετέχοντος ή δεν θα είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

Αυτοί  που  δικαιούνται  να  παρευρίσκονται  στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών,
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Η  αποσφράγιση  των  φακέλων  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  των  προσφορών  γίνεται  μετά  την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

Όσες  προσφορές  δεν  κρίνονται  αποδεκτές  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  επιστρέφονται  στους
ενδιαφερομένους.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους
καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη
τιμή.

  ΑΡΘΡΟ 12Ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  θα  γίνει  με  το  κριτήριο  της  χαμηλότερης  προσφοράς όπως
καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των
υπό προμήθεια ειδών, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του
κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ο  ανακηρυχθείς  προμηθευτής  υποχρεούται  να  υπογράψει  τη  σχετική  σύμβαση  σε  προθεσμία  όχι
μικρότερη  των  πέντε  (5)  ούτε  μεγαλύτερη  των  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  σ’ αυτόν  της
ανακοίνωσης ανάθεση, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Με την ανακοίνωση
της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η  προθεσμία  εκτέλεσης  της  προμήθειας  είναι  ως  31/12/2015  με  δυνατότητα  παράτασης  έως
τέσσερις (4) το πολύ μήνες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ΄ υπόδειξη
της υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 2 ημέρες πριν από την
ημερομηνία παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες το πολύ μετά από κάθε
παραγγελία της υπηρεσίας. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 15 €.  Μετά από τριάντα
ημέρες ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία
του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές,
η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη κάποιου είδους ή την αποκατάσταση του
συγκεκριμένου είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής,
μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος
και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού
τρόπο.



ΑΡΘΡΟ 14ο
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου
και  αφού  υπογραφούν  τα  σχετικά  πρωτόκολλα  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  από  τις  αρμόδιες
Επιτροπές. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά την υπογραφή της σχετικής μεταξύ του Δήμου Μυκόνου και
προμηθευτή σύμβασης,  θα επιλύονται  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας  είναι  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
31/12/2015 με δυνατότητα παράτασης έως τέσσερις (4) το πολύ μήνες εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

ΑΡΘΡΟ 16Ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν κάποιο από τα είδη δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται
να αποκαταστήσει το είδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 17Ο 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
 

             ΑΡΘΡΟ 18Ο 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο ανάδοχος  επιβαρύνεται  με όλους  τους  φόρους,  τέλη,  κρατήσεις  που ισχύουν  κατά  την  ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης
του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικής. 

                                                                                                                         Μύκονος, 21/07/2015
                                                                                                                        Ο Δήμαρχος Μυκόνου

                                                                                                                      Κωνσταντίνος Π. Κουκάς



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν ……….. για ΕΥΡΩ ………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………  (και  ολογράφως)  ………………………………  υπέρ  της  Εταιρείας  ……………………………,
οδός…………………..……  αριθμός  …,  ΤΚ…………(ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  υπέρ  των  εταιριών  (1)
…………………………. ,  (2)  ……………………………κ.λ.π  ατομικά  για  κάθε  μια  από  αυτές  και  ως
αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  ένωσης
προμηθευτών),  δια  την συμμετοχή της  εις  τον διενεργούμενο διαγωνισμό της  ………………… για την
προμήθεια …………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  Πρωτ.  ……………………………… Διακήρυξη
σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει  μόνο τις  από την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή
σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί
πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως
σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ……………………… 
Κατάστημα ………………………… 
Ημερομηνία έκδοσης …………… 
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Προς: [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ] 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμόν ………….. για ΕΥΡΩ …… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
………… (και ολογράφως) ......……………….. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ
της  Εταιρείας…………………………………………………,  οδός……………..…………….,
αριθμός……………,  ΤΚ…………………...  (ή  σε  περίπτωση  Ένωσης  υπέρ  των  εταιριών  (1)
…………………………. , (2) …………………………….., κλπ. ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρον  υπόχρεων  μεταξύ  τους,  εκ  της  ιδιότητάς  τους  ως  μελών  της  ένωσης
προμηθευτών),  για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της  με αριθμό ……………. σύμβασης,  που
υπέγραψε  μαζί  σας  για  την  προμήθεια  ………. ……………………………. (αριθμός  πρωτ.  διακήρυξης
……/……) προς κάλυψη αναγκών του Δήμου /Νομικών Προσώπων και το οποίο ποσόν καλύπτει το …%
της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί  στο Δημόσιο και  τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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