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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου μετά την διενέργεια αγόνου διαγωνισμού (στις 04/05/2015) ανακοινώνει
ότι θα προβεί στην επαναπροκήρυξη , σύμφωνα με την 517/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου,  για  τη  συνέχιση  του  διαγωνισμού  με  διαπραγμάτευση μετά  από  συλλογή
προσφορών,  αξιολόγηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  και  κατακύρωση  από  το  Δημοτικό
Συμβούλιο  του  Δήμου  Ηρακλείου   για  τα  είδη  του  διαγωνισμού  που  δεν  κατατέθηκαν
προσφορές  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»  για  την  υλοποίηση  του  υποέργου  4
«Προμήθεια Εξοπλισμού Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων»
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  της  προμήθειας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  42.294,78  €

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα είδη που δεν έχουν κατατεθεί προσφορές.(αναλυτικά

φαίνονται στο συνημμένο πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού.) 

Ο κάθε προμηθευτής είναι δυνατόν να υποβάλλει προσφορά είτε για ορισμένα από τα είδη

του εξοπλισμού είτε 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

Προσφορές γίνονται  δεκτές μέχρι  και  την Πέμπτη, 06/08/2015 και  ώρα 11:00 π.μ.  (λήξη

επίδοσης προσφορών) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση, Αγίου Τίτου

1, Τ.Κ. 71202, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υπ' όψιν κ. Σπανουδάκη – Ζωγραφάκη

Παρασκευής, Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης. 



      

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς  περιλαμβάνει : 

1. Το φάκελο  Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιέχει επί ποινή απαραδέκτου τα εξής

δικαιολογητικά : 

α) Πιστοποιητικό Εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό επιμελητήριο. 

β) Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ε'

της διακήρυξης, 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ό,τι :

i) Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα 
παρακάτω αδικήματα : 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο
Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρο 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  κατά  το  Άρθρο  1  της  Οδηγίας
91/308/EOK του  Συμβουλίου,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

ii) Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα
σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (Άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007). Δεν έχει
διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα  που  αποδεδειγμένα  διαπιστώθηκε  με
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή (άρθρο 43 παρ 2 δ του ΠΔ. 60/2007.

iii)  Δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,  αναγκαστική  διαχείριση,
πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  οι  εργασίες  της  επιχειρήσεως  τους  έχουν  ανασταλεί  και  δεν
τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία.

iv)  Δεν  τελούν  σε  διαδικασία  κήρυξης  πτώχευσης  ή  σε  διαδικασία  έκδοσης  απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης συμβιβασμού με τους πιστωτές και δεν βρίσκονται
σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες.

v) Έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των
εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ελληνικού δικαίου/ της
χώρας εγκατάστασής τους

vi) Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού δικαίου/ της χώρας εγκατάστασής τους.

vii) Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 
σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη.



      

Στην περίπτωση κατακύρωση υποχρεούνται να φέρουν πρωτότυπα τα έξης έγγραφα: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου 

 Πιστοποιητικό δεν τελούν υπό πτώχευση,υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οι εργασίες της 
επιχειρήσεως τους έχουν ανασταλεί και δεν τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 

 Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα 

δ) Υπεύθυνη δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται.

ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια 
ειδών.

στ)  Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

2. Τα Τεχνικά Στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 
κύριο κυρίως φάκελο με την ένδειξη : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές 
προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισμού) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική 
περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

3. Τα Οικονομικά Στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, μέσα στον κύριο κυρίως φάκελο με την ένδειξη : «ΟΙΚΟΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

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

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. 

Επισυναπτόμενα αρχεία:

α) Διακήρυξη διαγωνισμού 

β) Τεχνικές προδιαγραφές 

γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

ε) Τιμολόγιο Προσφοράς 
στ) Παράρτημα Ε 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 


	Ηράκλειο,22/07/2015

