
  

 

 

1

 

                                              

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ             

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ       

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του 

υποέργου 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού 

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων»  

 

Χρηματοδότηση: 

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης 

& Νήσων 2007-2013  
 

 
Ηράκλειο, 22/10/2014  

 

 
               Aρ. Πρωτ.:  161659 

 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση με 

διαπραγμάτευση μετά από συλλογή προσφορών, αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής και 

κατακύρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» για την υλοποίηση του υποέργου 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού 

Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων» κατόπιν δύο άγονων πρόχειρων διαγωνισμών στις 19-04-

2012 (Αρ. πρωτ. Διακήρυξης 43714/16-03-2012) και στις 25/07/2013 (Αρ. πρωτ. 

Διακήρυξης 115866 /05-07-2013) σύμφωνα με :  
 Τον Νόμο 2285/1995 άρθρο 2 παρ. 12 περίπτωση δ' και άρθρο 13,Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

άρθρο 3 παρ.3 περιπτώσεις β',γ' και δ' και άρθρο 23 παρ. 1 έως 3 και το Π.Δ. 

60/2007 άρθρα 24 και 25.  

 Τον Νόμο 4281/2014 άρθρο 157 και άρθρο 201.  

 Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 517/2014 με ΑΔΑ: ΒΧ4ΒΩ0Ο-Δ51 για 

έγκριση διενέργειας της προμήθεια.  

 Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 231/2014 με ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩ0Ο-Γ65 για έγκριση 

της διάθεσης πίστωσης.  

 

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές 

προσφορές με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 115866 /05-07-2013 

Διακήρυξης του Πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 25/07/2013  
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 42.294,78 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23 %.  

Ο κάθε προμηθευτής είναι δυνατόν να υποβάλλει προσφορά και μόνο για ορισμένα από τα 

είδη του εξοπλισμού και όχι αναγκαστικά για το σύνολο των ειδών αυτού. Στην 
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περίπτωση αυτή, η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται για τις επιμέρους τιμές ανά είδος 

του εξοπλισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος.  

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, ημέρα Τετάρτη 22/10/2014 έως και την Τετάρτη  

5/11/2014 και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με 

ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση, 

Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η 

οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται. Στο φάκελο θα 

πρέπει να αναγράφονται τα εξής :  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  

ΠΡΟΣ : ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»  

 
Υπεύθυνος για πληροφορίες : κος Γεώργιος Σπανάκης-Βορεάδης, τηλ. 2813409183. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την 

προσφορά τους τα οριζόμενα από την (Αρ πρωτ. 115866 /05-07-2013 Διακήρυξης του 

Πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 25/07/2013) διακήρυξη δικαιολογητικά 

(άρθρα διακήρυξης)  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο τα οριζόμενα από την (Διακήρυξης του Πρόχειρου 

διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 25/07/2013 άρθρο 11.2) έγγραφα και δικαιολογητικά. 

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α) δηλαδή 687,72 € ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης 

για τα είδη που θα συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος και τις ποσότητες που θα προσφερθούν 

σύμφωνα με το (νόμο 4281/2014).  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία (άρθρο 10 διακήρυξης)  

Δικαίωμα συμμετοχής επί ποινή απαραδέκτου στο διαγωνισμό έχουν :  

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί ή 

κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασχολούνται με την παραγωγή ή προμήθεια, 

την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστημάτων, οργάνων, μηχανημάτων και 

πειραμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης καθώς και με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. 
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(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 

καθοριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται, ότι δε θα υπερβαίνει τον (1) 

ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.  

Επισυναπτόμενα αρχεία: 

α) Η διακήρυξη διαγωνισμού της 25/07/2013 

β)τα είδη εξοπλισμού του υποέργου 4 «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων και 

Τμημάτων Ένταξης Δήμου Ηρακλείου».   

 

 
 

 
 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος  
 
 

ΠΕΤΡΟΣ ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ    
 


