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Ηράκλειο  01 / 06  / 2016 

 

Aρ. Πρωτ.: 58468 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

1.  Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 

71202   επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις προμήθειες: 

εξοπλισμού μαγειρείου και ηλεκτρικών συσκευών, εξοπλισμού ηλεκτρονικών συσκευών, για τις ανάγκες 

του 2ου Υποέργου με τίτλο :«Προμήθεια  εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ηρακλείου επί 

της Λουδοβίκου Παστέρ», στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ», με κριτήριο κατακύρωσης την μικρότερη τιμή – 

προσφορά ανά ομάδα ή ομάδες ομοειδών ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του ν. 

4281/2015 .  

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 13.857,00 € με  το  Φ.Π.Α.. 

3.Τα έγγραφα πού αφορούν την  προμήθεια μπορούν να ζητήσουν  οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο 

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

του Δήμου www.heraklion.gr .   

4. Ο Διαγωνισμός (υποβολή, άνοιγμα και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) θα γίνει την 

16/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30-11.00  π.μ. (11.00 π.μ. ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, 

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. Σε περίπτωση αναβολής του 

διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα της 

επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την 23/06/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30-11.00 π.μ. στον 

ίδιο χώρο. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να  καταθέσουν τις  προσφορές τους  στην Επιτροπή   την  ημέρα  και  

ώρα  του  διαγωνισμού  . Οι  προσφορές μπορούν  σταλούν ,κατατεθούν , ταχυδρομικά  μέχρι και  την  

προηγουμένη του  διαγωνισμού . 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 προσφορών  την ημερομηνία και  ώρα, που θα ορίσει  η Επιτροπή   και  θα κάνει  γνωστό 

στους  ενδιαφερόμενους     με  έγγραφο της  . 

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς τον 

Φ.Π.Α. ανά ομάδα ή ομάδες ομοειδών ειδών, σύμφωνα με την μελέτη, για τις οποίες ο προμηθευτής 

πρόκειται να καταθέσει προσφορά ( κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ.1 του 

Ν.4281/2014 και τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ) η  εγγυητική  θα έχει 

ισχύ εφτά (7) μήνες   .  

Να δημοσιευτεί μία φορά με  στην εφημερίδα    - ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  –  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  Δημοσίευσης  βαρύνουν  τον  ανάδοχο  .  

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

                           

                                     ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΑΔΑ: ΩΛ14Ω0Ο-ΩΓΣ
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