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 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1.  Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης µε διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  

Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει  επαναληπτικό πρόχειρο  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ΄.Απόφ.11389/93) ,το ν.4281/2014 και µε κριτήριο την 

χαµηλότερη    προσφορά . Ο ∆ιαγωνισµός  αφορά την Προµήθεια  µεταλλικών κιβωτίων για 

οστεοφύλαξη (420) µονά –(210) διπλά & (568) µεταλλικών σταυρών για τάφους τριετούς 

χρήσεως των ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων. 

2. Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι 24.971,95 Ευρώ  µε το ΦΠΑ. 
3.Τα έγγραφα πού αφορούν την  προµήθεια µπορούν να ζητήσουν  οι ενδιαφερόµενοι από το ∆ήµο 

Τµήµα  Προµηθειών στα  τηλ. 2813-409185 –  2813-409186 – 2813-409189 ή από την ιστοσελίδα  

του ∆ήµου www.heraklion.gr .   

4. Ηµεροµηνία διαγωνισµού, αποσφράγισης των δικαιολογητικών ,από την αρµόδια Επιτροπή  

Αξιολόγησης  θα    γίνει  στο   ∆ήµο  Ηρακλείου    Αγίου Τίτου   1    την     07 / 09 / 2015  ηµέρα  

∆ευτέρα  και ώρα.   10: 00 : π. µ. (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  να  

καταθέσουν τις  προσφορές τους  στην Επιτροπή   την  ηµέρα  και  ώρα  του  διαγωνισµού  . Οι  

προσφορές µπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν  ταχυδροµικά  µέχρι και  την  προηγουµένη του  

διαγωνισµού .  Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να  παρίστανται οι νόµιµοι 

εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων . Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας 

βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα 

δηλαδή την  14 / 09 / 2015  ηµέρα  ∆ευτέρα    και ώρα.   10:00 : π. µ. (λήξη επίδοσης 

προσφορών) στον ίδιο χώρο . 

5. Η διεύθυνση που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της  παρούσης προκήρυξης. Όλες οι 

προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 

6. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των τεχνικών και  λοιπών στοιχείων   των προσφορών , την ηµεροµηνία και  ώρα.,  που θα ορίσει  η 

Επιτροπή   και  θα κάνει  γνωστό στους  ενδιαφερόµενους µε  έγγραφο της  . 

7. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί της συνολικής 

προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το Φ.Π.Α. και είναι406,05 €  Η Εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να έχει ισχύ  3 µήνες τουλάχιστον από την ηµέρα του 

∆ιαγωνισµού . Αν ο προµηθευτής επιθυµεί να λάβει µέρος στο διαγωνισµό για τµήµα της προµήθειας, 

τότε θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση µε το 2 % του ενδεικτικού  Προϋπολογισµού χωρίς 

Φ.Π.Α. των ειδών , που θα προσφέρει, και θα το κάνει γνωστό στην Επιτροπή µε Υπεύθυνη δήλωσή 

του . 

Να δηµοσιευτεί µία φορά µε  στην εφηµερίδα    - ΠΑΤΡΙΣ  –  Παρακαλούµε όπως τηρήσετε τις 

προδιαγραφές δηµοσίευσης σύµφωνα µε την   ΚΥΑ  2/82452/002 12- 11- 2008  ενδεικτικά  

σας αναφέροµε  ότι  η δηµοσίευση γίνεται  µε γραµµατοσειρά   7 στιγµάτων   και διάστιχο  8,5  

στιγµών  

Tά  έξοδα  ∆ηµοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  . 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

                                                               ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ     


