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Αρ.Πρωτ: 39182

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προμήθεια επίπλων και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού», του έργου «Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και
πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», στο πλαίσιο της Δράσης L
313-1: «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
(γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)», του Τοπικού Προγράμματος
Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.): «Αναπτυξιακής Ηρακλείου
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, καλεί τους ενδιαφερόμενους
να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές, για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ 1: ΕΠΙΠΛΑ, του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α «Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού», του έργου «Δημιουργία
γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης μας στο Ηράκλειο», στο
πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.):
«Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», του Άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013» - (ΠΑΑ), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων,
οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών ( €11.869,92) μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, ήτοι δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
ΦΠΑ (€2.730,08). Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης (συγχρηματοδοτούμενη
δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων, οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και
ενενήντα δύο λεπτων (€11.869,92) (ήτοι ποσοστό 100% επί του ποσού χωρίς το ΦΠΑ) και
αποτελείται : α) από την κοινοτική συμμετοχή (η οποία καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ) ύψους έντεκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και
σαράντα δύο

(€11.276,42) και β) την εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων) ύψους πεντακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€593,50).
Δικαίωμα συμμετοχής, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη, έχουν
i) Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, ii) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, iii) Συνεταιρισμοί, iv)
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την
επόμενη της 21 Απριλίου.
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης
προσφορά. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Αντιδημάρχου μετά την εισήγηση
της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.
Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης: Προμήθεια και εγκατάσταση των επίπλων για τη
δημιουργία και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης των επισκεπτών της πόλης
του Ηρακλείου, στο ανακαινισμένο κτήριο της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ισόγειο του
Δημοτικού Κτηρίου ΑΧΤΑΡΙΚΑ. Η Πρόσκληση και τα συνημμένα παραρτήματά της

είναι

αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (http://www.heraklion.gr/).
Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την
προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, ή με ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτημένο

εκπρόσωπο

τους,

είτε

αποστέλλοντας

την

ταχυδρομικώς

στο

Δημοτικό

κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το αργότερο μέχρι
τη Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.
Ημερομηνία ανοίγματος προσφορών: Τρίτη 21 Απριλίου 2015,

ώρα έναρξης 12:00 π.μ., στο

Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.
Εγγύηση

συμμετοχής:

Η

εγγύηση

συμμετοχής

θα

καλύπτει

το

5%

της

συνολικής

προϋπολογισθείσης δαπάνης.
Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, η ανάθεση θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό τεύχος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και τα Παραρτήματα της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
απόφασης.
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Η κα Νικολιδάκη Κάλλια, υπάλληλος του
Δήμου Ηρακλείου παρέχει σχετικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο
επικοινωνίας: +30 2813409385, fax: +30 2810343314, e-mail: nikolidaki-k@heraklion.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
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