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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο  Δήμος  Ηρακλείου Κρήτης  με  διεύθυνση  Αγ.  Τίτου  1,  Τ.Κ.  712  02,
επαναπροκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές,  με  κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, για την
«Προμήθεια  εξοπλισμού  για  τη  λειτουργία  του  ξενώνα  φιλοξενίας  γυναικών
θυμάτων βίας» της δράσης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης
προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιόητας
07»  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση
2007-2013», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93).

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός της  προμήθειας ανέρχεται  στο  ποσό των  σαράντα
χιλιάδων  εννιακοσίων  εξήντα  οκτώ  και  ογδόντα  πέντε  ευρώ  (40.968,85€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.  Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από το
ΕΣΠΑ (ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η επανάληψη του διαγωνισμού με νέους όρους γίνεται σύμφωνα με την 735/2013 και
ΑΔΑ ΒΛ0ΝΩ0Ο-Ο2Χ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και αφορά μόνο στις παρακάτω ομάδες
προμηθειών της μελετης, για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές και συγκεκριμένα:

1. ΟΜΑΔΑ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
2. ΟΜΑΔΑ Ε ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
3. ΟΜΑΔΑ Ζ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προσφορές για τις υπόλοιπες ομάδες της Μελέτης δεν γίνονται δεκτές.
Τα τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται  από το Δήμο Ηρακλείου  σε

έντυπη μορφή από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής στην οδό
Ανδρόγεω  2,  4ος όροφος,  Τ.Κ.  712  02,  πληροφορίες  κ.  Τσαγκαράκη  Μανουέλα,  τηλ
2813409411  ή  κα  Κουτάντου  Μαρία 2813409478  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,  ή  σε
ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. 

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αποσφράγισης των προσφορών από
την  αρμόδια  επιτροπή  ορίζεται  η  30  Δεκεμβρίου,  ημέρα  Δευτέρα  2013  και  ώρα
10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου. Κατά την ημέρα
αποσφράγισης  των  προσφορών  μπορούν  να  παρίστανται  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποι  των
διαγωνιζομένων. Οι προσφορές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά μέχρι την προηγούμενη
της  ημερομηνίας  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  στην  διεύθυνση:  Δημαρχείο  Ηρακλείου
(Τμήμα Πρωτοκόλλου), οδός Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης.  Οι προσφορές
υποβάλλονται,  επί  ποινή  αποκλεισμού  στην  Ελληνική  Γλώσσα.  Οι  ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις
προμηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών. 

Η  εγγύηση για  τη  συμμετοχή  στο διαγωνισμό ορίζεται  σε  (5%) επί  του  καθαρού
ποσού (χωρίς ΦΠΑ) του προϋπολογισμού των ομάδων ή της ομάδος συμμετοχής, και δίδεται
με ισόποσο γραμμάτιο του Τ.Π.κ.Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης
Τράπεζας συντεταγμένης με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Τα έξοδα της 1ης, 2ης και 3ης  δημοσίευσης θα πληρωθούν από τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 28 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη 
λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

http://www.heraklion.gr/

