
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

 Ηράκλειο, 10.11.2015 
Αρ. Πρωτ. 1844 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΙΝΑ » 
 

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση για την κατασκευή 
πτυσσόμενου υαλοστασίου σε τμήμα ημιυπαιθρίου χώρου στο «ΜΑΡΙΝΑ». Η διαδικασία θα γίνει 
με την συλλογή προσφορών και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του. 
Ισχύουσες διατάξεις:  

1. Κανονισμός  Οικονομικής Διαχείρισης με το Παράρτημα του της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ  

2. Απόφαση 2 του Πρακτικού 129/26.10.2015 Δ.Σ. ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ. 

3. όροι της παρούσας πρόσκλησης 
Παραλαβή  
Χρόνος και τόπος κατάθεσης Προσφορών: 
Η πρόσκληση θα αναρτηθεί σε τοπική εφημερίδα «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» επίσης και στους Πίνακες 
Ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ. Η Τεχνική Έκθεση μπορεί να 
παραληφθεί και από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
Οι Προσφορές γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη  18/11/2015 και ώρα 13:30 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ 
Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού Τ.Κ. 71201 τηλ. 2810228203 και 2810229971, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην υπηρεσία (μέσω e-mail ή φαξ) ) 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. 
Παροχή Διευκρινήσεων: 
κ. Κλαδάκη Ελντα, email:kladaki@deptah.gr, τηλ.:2810229971,  
 
Τεχνικές Προδιαγραφές: 
Οι τεχνικές περιγραφή των υπό προμήθεια προϊόντων αναφέρονται στο Παράρτημα: «Τεχνική 
Έκθεση» που συνοδεύουν την Πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
 
Τόπος και τρόπος παράδοσης: 
Τα υπό προμήθεια προϊόντα θα παραδοθούν εγκατεστημένα στο ΜΑΡΙΝΑ CAFÉ στο ενετικό λιμάνι 
Ηρακλείου. 
Χρόνος εγγύησης: Τουλάχιστον 2 έτη 
Χρόνος παράδοσης: 20 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης 
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Σύνταξη προσφορών:  
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣ: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΚΑΠΝΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΙΝΑ »
Η προσφορά θα περιέχει δύο χωριστούς σφραγισμένους φακέλους Τεχνικής και Οικονομικής 
Προσφοράς. 
Φάκελος τεχνικής προσφοράς 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιέχει:  

1. Τεχνική Περιγραφή - Aναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων στοιχείων. (μεγεθη, αρ. 
τεμαχιων…) 

2. Τεχνικά Φυλλάδια του κατασκευαστή 
3. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο εγγύησης ο οποίος  ορίζεται τουλάχιστον σε δύο έτη  
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλούν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως τους όρους της παρούσας. 
Φάκελος οικονομικής προσφοράς 
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται το προσφερόμενο τίμημα, και ο χρόνος παράδοσης. 
Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή Επιτροπή της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ με κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή στο σύνολο της προσφοράς, ύπο τον όρο ότι πληρούνται οι ουσιώδεις τεχνικές 
προδιαγραφές της προμήθειας. 
 
 
 
 
 

 Ο Πρόεδρος 
  

 
 

 Γιάννης Ξυλούρης 

 


