
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Ηράκλειο,26/03/2015 

Αρ. Πρωτ. 37167 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με  διεύθυνση Αγ.  Τίτου 1,  Τ.Κ.  71202,  μετά τη

διενέργεια   δύο  (2)  Ανοιχτών  Διεθνών  Διαγωνισμών  στις  9-5-2012  (Αρ.  Πρωτ.

Διακήρυξης 43721/16-03-2012) και  στις  13-6-2013 (Αρ.  Πρωτ.60038/22-4-2013

Διακήρυξης), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα προβεί στην διαπραγμάτευση

μετά  από  συλλογή  προσφορών,  αξιολόγηση  και  κατακύρωση  από  το  Δημοτικό

Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου για τα είδη του διαγωνισμού που δεν κατατέθηκαν

προσφορές (9 είδη), σύμφωνα με την αριθ. 618/2013 απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής,  για  την  «Προμήθεια  Παιδαγωγικού  Υλικού  και  Λοιπού

Εξοπλισμού»  (Υποέργο  5),  του  Έργου  «Προμήθεια  Εξοπλισμού  Ειδικών

Σχολείων  &  Τμημάτων  Ένταξης  του  Δήμου  Ηρακλείου»,  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις : 

α)  Άρθρο 2  παρ.  12  εδάφιο  δ'  και  13  του  ν.  2285/1995,

β)  Άρθρο 3  παρ.  3  περ.  β',  γ'  και  δ'  και  23  παρ.  1  έως  3  του  Ειδικού  Κανονισμού

Προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) και

γ)Άρθρα 24 και 25 του Π.Δ. 60/2007(όταν η αξία της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη

από το όριο που θέτει το άρθρο 6 του ΠΔ 60/2007). 

δ) Τους όρους και τις διατάξεις της με αρ. Πρωτ. 60038/22-4-2013 Διακήρυξης ανοικτού

διεθνή διαγωνισμού

ε) Τον Ν.4281/2014 άρθρα 157 και 201. 

στ) Απόφαση Δ.Σ. 122/2015 για προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

ζ) Την  618/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση, ύστερα από

διαπραγμάτευση και συλλογή προσφορών. 

η) Τον Ν.4250/2014 άρθρο 1 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023678_N0000000389_N0000023545_N0000013943#5
http://dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000154_N0000001354_N0000001568&ids=6547,6548
http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003622_N0000000076_S0000001246


Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα είδη της προμήθειας του εξοπλισμού που δεν έχουν

κατατεθεί  προσφορές,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  28.799,00€ συμπεριλαμβανομένου  του

ΦΠΑ 23% . Αναλυτικά τα είδη για τα οποία θα υποβληθούν προσφορές αναγράφονται στο

επισυναπτόμενο αρχείο : Διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 2013 

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 περίπτωση 

αυτή, η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται τις επιμέρους  τιμές ανά είδος του εξοπλισμού,

με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για κάθε είδος.

Υποβολή προσφορών

Στην διαδικασία καλούνται να υποβάλλουν προσφορές υποψήφιοι  προμηθευτές οι οποίοι

πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις επισυνάπτεται του Άρθρο 6 της  με αριθμ. πρωτ.

60038/22-04-2013 διακήρυξης του διαγωνισμού που επισυνάπτεται.

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  καταθέσουν  τις  προσφορές  τους  με  τα  απαραίτητα

δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ. πρωτ. 60038/22-04-2013 διακήρυξης

του  διαγωνισμού  έως  και  14-4-2015  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  11:00  π.μ.  (λήξη  επίδοσης

προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (οδός Αγ. Τίτου 1, Τμ. Πρωτοκόλλου).

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  «Προμήθεια  Παιδαγωγικού  Υλικού  και  Λοιπού  Εξοπλισμού»
(Υποέργο 5),  του Έργου  «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων & Τμημάτων
Ένταξης του Δήμου Ηρακλείου» 

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

Ο  Φάκελος  της  «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  περιλαμβάνει  τρεις  επιμέρους  κλειστούς  και

σφραγισμένους  υποφακέλους:  α)  τον  Υποφάκελο  των  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής,

τον  Υποφάκελο  της  Τεχνικής  Προσφοράς,  τον  Υποφάκελο  της  Οικονομικής

Προσφοράς.  Έκαστος  εκ  των  τριών  Υποφακέλων  υποχρεωτικά  αναγράφει  τις  ενδείξεις

του  κυρίως  φακέλου και  τον  τίτλο  αντιστοίχως:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ.



Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά

τους τα οριζόμενα από την (Αρ πρωτ 60038/22-04-2013) 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  (Αρ

Πρωτ.60038/22-04-2013 Διακήρυξη, άρθρο 11.2) έγγραφα και δικαιολογητικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς

τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της επισυναπτόμενης διακήρυξης στοιχεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς

τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της επισυναπτόμενης διακήρυξης στοιχεία.

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 468,28 €  ή  της  αναλογικά

προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα είδη που θα συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος και

τις ποσότητες που θα προσφέρει σύμφωνα με το νόμο 4281/2014. 

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

Το  Έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα  Τεύχη  που  συνοδεύουν  την  Προκήρυξη  βρίσκονται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην

ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ηρακλείου  www.heraklion.gr ,  Επικαιρότητα,  Διακηρύξεις  –

Δημοπρασίες.  Για  περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  καλούν  τις

εργάσιμες ημέρες 9:00 έως 1:00 μ.μ. στο τηλ. 2813409183. 

Επισυναπτόμενα αρχεία : Διακήρυξης ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 2013 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

http://www.heraklion.gr/

