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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο
∆ήµος
Ηρακλείου
ανακοινώνει
ότι
θα
προβεί
στην
προµήθεια
τηλεπικοινωνιακού υλικού για την συντήρηση και διαχείριση των ασύρµατων και
τηλεφωνικών δικτύων του ∆ήµου Ηρακλείου 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. Την Μελέτη και τον προϋπολογισµό που σας επισυνάπτουµε ποσού 12.226,20 € µε το
Φ.Π.Α. .
6 Την 568/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε η πίστωση
για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούνται για την ανανέωση της οριζόντιας σήµανσης
(διαγράµµισης ) των διαβάσεων και των κεντρικών οδών της πόλης µας προϋπολογισµού
12.226,20 € µε το Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ. Α. 70-7134.020 µε τίτλο «∆ηµιουργία &
επέκταση Ασύρµατων ∆ικτύων (Α∆Σ 876/12, Α∆Σ 88/13)»
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 11 / 10 / 2013 ηµέρα Παρασκευή 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, 2813 409403 τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Το κριτήριο για
την κατακύρωση των εργασιών που απαιτούνται για την
ανανέωση της οριζόντιας σήµανσης (διαγράµµισης ) των διαβάσεων και των κεντρικών
οδών της πόλης µας 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 .
Η κατακύρωση της προµήθειας τηλεπικοινωνιακού υλικού για την συντήρηση και
διαχείριση των ασύρµατων και τηλεφωνικών δικτύων του ∆ήµου Ηρακλείου θα
γίνει µε απόφαση Αντιδηµάρχου µετά το πρακτικό Αξιολόγησης της αρµόδιας Επιτροπής
.
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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