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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ,  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ  (Κ.Η.Φ.Η.), ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΛΜΕΤΗ  ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  
 

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
        Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το δεύτερο  υποέργο με τίτλο «Προμήθεια  
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή,  Κέντρου  Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην 
οδό Παλμέτη  Δήμου  Ηρακλείου» του έργου: «Κατασκευή  Kτιρίου  και Προμήθεια 
Εξοπλισμού  Κέντρου  Ημερήσιας  Φροντίδας  Ηλικωμένων  (Κ.Η.Φ.Η.), στην οδό Παλμέτη  
Δήμου  Ηρακλείου»  προϋπολογισθείσης αξίας 1000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 
       Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Γ’ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του μέτρου 4.4 «Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας» του  Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-
2006, κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% 
από Εθνικούς πόρους (Σ.Α.Ε.Π. 002/3  με Κ.Α. 2005ΕΠ00230120 της Περιφέρειας Κρήτης). 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου.  
       Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, ΤΚ 712 01 Ηράκλειο. 

 
 

1) Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο 
πρωτόκολλο  του  Δήμου  Ηρακλειου  έως ……………..  ημέρα  ……………..  και ώρα…………… 
Η διεύθυνση που θα απευθύνονται αναφέρεται στην αρχή της παρούσας προκήρυξης.  
Όλες οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Οι προμηθευτές  
 
 
 



έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος σε μερικά ή σε όλα τα είδη της προμήθειας.  
 

4) Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού (που 
συγκροτήθηκε με την ……………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου) και ως 
ημερομηνία ορίζεται η …………….  και ώρα 10,00π.μ.  για τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 
Μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά. 

 
Για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ορίζεται το διάστημα από ………………… 

έως …………………. Μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα  στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς.  

       Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και 
σφραγίζεται από την επιτροπή, στην κατοχή της οποίας και παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων κάθε προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, για όσες από αυτές κρίθηκαν αποδεκτές, 
θα γίνει από την ίδια επιτροπή την ………………., ώρα 10,00πμ στο δημοτικό κατάστημα 
Ηρακλείου.  

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 
στους ενδιαφερόμενους. 

       Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών 
μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων.  
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