
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-1η ΦΑΣΗ»  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ  

διακηρύσσει την επανάληψη του ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την 

οικονομικότερη προσφορά και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών του έργου: 

«Ολοκλήρωση εγκατάστασης πληροφορικής και επικοινωνιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού 

Κέντρου Ηρακλείου-1
η
 φάση». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους της αρχικής 

Προκήρυξης με αρ. πρωτ.: 1665/02.10.2015. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.390,08€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 06-11-2015 και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

Η Προθεσμία Υποβολής των προσφορών είναι η 06/11/2015 ημέρα Παρασκευή, έως τις 09:30, εφόσον οι 

προσφορές κατατεθούν με απευθείας παράδοση και η 05/11/2015 ημέρα Πέμπτη, έως τις 14:00, εφόσον οι 

προσφορές κατατεθούν ταχυδρομικά. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, 

καθώς και Ενώσεις / Κοινοπραξίες που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές µε το 

προκηρυσσόµενο. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε 

με το Νόμο 2513/1997.  

Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

εκπροσώπησης. 

 Ηράκλειο, 19-10-2015 

Αρ. Πρωτ.1745   

 

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-1
η
 ΦΑΣΗ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.390,08€  πλέον ΦΠΑ 

ΠΟΡΟΙ: ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 



 

 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Ν. 1797/88 

και την παρ.9 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ – 150 Α/10-7-07). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του Διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου: http://www.heraklion.gr/municipality/auction και την ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ: 

www.deptahaeota.gr. Επίσης, μπορούν να τα παραλάβουν σε ηλεκτρονική μορφή από τα γραφεία της 

ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εφόσον διαθέτουν οποιοδήποτε 

μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης.  Για την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού δεν προβλέπεται κόστος. 

Διευκρινήσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από την ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. 

ΟΤΑ (αρμόδιος υπάλληλος κ. Κανατέλια Ειρήνη τηλ. 2810228203) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και 4 

ημέρες πριν τον διαγωνισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην υπηρεσία (μέσω e-mail ή φαξ), μέχρι και 4 ημέρες πριν 

το διαγωνισμό, ενημέρωση στην οποία θα καταθέτουν το ενδιαφέρον τους για την συμμετοχή τους στον 

Διαγωνισμό, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους (επωνυμία, τηλέφωνο, e-mail, φαξ). Η ενημέρωση είναι 

απαραίτητη προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση των πιθανών διευκρινήσεων που θα  

ζητηθούν. Σε άλλη περίπτωση η υπηρεσία δεν φέρει καμία ευθύνη. 

Η προμήθεια θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα (90) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η παράδοση, η τοποθέτηση και η ρύθμιση του εξοπλισμού θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΠΣΚΗ στο 

Ηράκλειο Κρήτης στην οδό Πλαστήρα και Ρωμανού. Τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης των 

προμηθευόμενων υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνει μετά την παραλαβή του έργου από την αρμόδια 

Επιτροπή, την υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου και κατόπιν υποβολής από τον ανάδοχο των σχετικών 

παραστατικών και των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρος 

 

 

Ιωάννης  Ξυλούρης 
 

 

http://www.heraklion.gr/municipality/auction
http://www.deptahaeota.gr/

