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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη δηµιουργία βίντεο µε τίτλο: 
«Ενηµερωτικό βίντεο για το ιστορικό -πολιτιστικό απόθεµα της  παλιάς πόλης και τα 
οικιστικά σύνολα του ∆. Ηρακλείου» µε τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης  και καλεί 
τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές σύµφωνα µε τις 
διατάξεις:  
1.του N. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/23.12.2008 τεύχος Α), 
2. του άρθρου 209 παρ. 3 του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. A’ 114/2006) - ∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας,  
3. της απόφασης του Υπ. Οικονοµικών για "Αλλαγή των χρηµατικών ορίων αναθέσεων µε 
την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β),   
4. του Π∆ 28/80 
5. Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισµό της µελέτης που επισυνάπτεται.  
Η εργασία αφορά  στη δηµιουργία βίντεο µε τίτλο: «Ενηµερωτικό βίντεο για το ιστορικό -
πολιτιστικό απόθεµα της  παλιάς πόλης και τα οικιστικά σύνολα του ∆. Ηρακλείου». 
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 07/04/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 στο 
Τµήµα Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων του ∆ήµου 
Ηρακλείου, ∆ιονυσίου 13Α Τ.Κ: 716 01 Ν. Αλικαρνασσός, Ηράκλειο 
Υπεύθυνη η κα Νικολιδάκη Κάλλια.  
Ο συνολικός προϋπολογισµός της Προµήθειας  που επισυνάπτεται, ανέρχεται στο ποσό 
των 19.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 
Το κριτήριο  για    την  κατακύρωση της προµήθειας  είναι η χαµηλότερη τιµή. Για την 
αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:   

1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων.  
2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.   
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  
4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  
          τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.  
5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως  
          απαράδεκτη.  

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου µε την εισήγηση  της  
Επιτροπής  Αξιολόγησης. 
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