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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202
προκηρύσσει  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ  (Υπ΄.Απόφ.11389/93)  και  του  ν.4281/2014  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:   «Προμήθεια
τηλεπικοινωνιακού υλικού για την επέκταση του Ασύρματου Δικτύου (WiFi)  του Δήμου Ηρακλείου »
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  προσφοράς.
2. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 19.998,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).
3. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Ηρακλείου στις  23/09/2015
ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  10:00  π.μ.  έως  10:30  π.μ.  στη  Διεύθυνση,  Δημοτικό  Κατάστημα  Δήμου
Ηρακλείου,  Ανδρόγεω  2,  4ος  όροφος,  ενώπιον  της  επιτροπής  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του
Διαγωνισμού ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ 71202,  με την
ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού  «Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού
υλικού για την επέκταση του Ασύρματου Δικτύου (WiFi)  του Δήμου Ηρακλείου »,  μέχρι μία ημέρα
πριν από την ορισμένη ημερομηνία  της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των
δικαιολογητικών  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  30/09/2015  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00
π.μ. έως 10:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  στα  τεύχη  του  παρόντος  διαγωνισμού  (Συγγραφή
Υποχρεώσεων, Διακήρυξη, Τεχνική Περιγραφή, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, Προϋπολογισμό Προσφοράς)
από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου http  ://   www  .  heraklion  .  gr 
4. Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής
β. Οι συνεταιρισμοί και
γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
 που έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων.

5. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει  το δύο  επί τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α ήτοι
325,18 € (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για ένα μήνα
μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς πού ζητά η διακήρυξη.
6. Πληροφορίες για την μελέτη αυτή μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από  το Τμήμα Πληροφορικής,  Ηράκλειο τηλ. 2813-409229,
και το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2, 1ος όροφος τηλ.  2813-409185 ) τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες .
7. Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων
του  Δήμου  Ηρακλείου,  στους  ιστότοπους  του  Δήμου  Ηρακλείου(  http  ://    www  .  heraklion  .  gr) και  του
Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ( http  ://   www  .  promitheus.gov  .  gr) ενώ η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην
εφημερίδα “ Νέα Κρήτη” , και θα αποσταλεί στο Εμπορικό -Βιομηχανικό Επιμελητήριο και στο Τεχνικό
Επιμελητήριο. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
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