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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην βιβλιοδέτηση- στάχωση –
επιδιόρθωση 30 παλαιών βιβλίων του ∆ηµοτολογίου ,και καλεί τους
ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύµφωνα µε:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286 / 95
2. Τις διατάξεις του Π.∆. του 28/80 .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463 / 2006, ( ∆.Κ.Κ.)
4. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β΄ / 24-07-2002 ) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης .
5. Τον προϋπολογισµό που σας επισυνάπτουµε
6 Την 286 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η πίστωση για
την βιβλιοδέτηση- στάχωση –επιδιόρθωση και σιδέρωµα 30 παλαιών βιβλίων του
∆ηµοτολογίου που προήλθαν στο ∆ήµο από παλαιές Κοινότητες και ∆ήµους που
συνενώθηκαν µε το ∆ήµο Ηρακλείου µε το νόµο του Καλλικράτη
προϋπολογισµού 1.500,00 € σε βάρος του Κ.Α10-6615.00 και τίτλο:
«Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των Υπηρεσιών του ∆ήµου
Ηρακλείου»
Για την επιδιόρθωση των βιβλίων ο ανάδοχος θα πρέπει να παραλαµβάνει από το
δηµοτολόγιο κάθε βιβλίο Παρασκευή απόγευµα και να το επιστρέφει την
∆ευτέρα το πρωί στην Υπηρεσία .
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 05 / 06 / 2013 ηµέρα Τετάρτη
στο
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και
Πληροφορίες δίνονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους του τµήµατος προµηθειών ,
Ανδρόγεω 2 , Τ.Κ. 71202, τηλ. 2813 409185-186 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Το κριτήριο για
την κατακύρωση της βιβλιοδεσίας – Επιδιόρθωσης
είναι η
χαµηλότερη τιµή . Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα
παρακάτω:
1.
Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων
2.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.
3.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .
4.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως
απαράδεκτη .
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