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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ηράκλειο 20/02 2017	
ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                         ΑΡ.ΠΡΩΤ:399                       
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Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την: «Υπηρεσία : ΔΙΑΜΟΝΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης: «2  ΚΛΕΙΣΤΑ         ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ 2017»  και «3 ΔΙΕΘΝΕΣ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2017  »  
συνολικού κόστους 3.233,42 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
	Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
	Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Την    644 / 2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ 
Την 18 / 2017 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  με την οποία διατέθηκε η δαπάνη  .
	Τις τεχνικές προδιαγραφές , και   τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό (Αρ.Πρωτ: 396/20-02-17 ).
	Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2946,59 ευρώ.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι  κλειστές σε  φάκελο , με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας σας σε κάθε έγγραφο, καθώς και στο εξωτερικό του φακέλου της προσφοράς.
Για τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει να υπάρχει μέσα στον φάκελο προσφοράς , 
φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας  και πυρασφάλειας σε ισχύ και της κατηγορίας τους σε αστέρια.    

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  ΤΡΙΤΗ   28/02/2017  και ώρα 09.00   
στο Πρωτόκολλο  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν 
στην Ηλεκτρονική διεύθυνση  του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις δημοπρασίες )  Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω :      
Η απόλυτα τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών .Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων .
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.   Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας   θα γίνει  με απόφαση του  Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, σε αυτόν που θα προσκομίσει την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο της υπηρεσίας και υπογραφή συμφωνητικού.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφο ποινικού μητρώου προκειμένου να υπογραφεί το συμφωνητικό.

Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                                        ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ
   Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ					Βουρεξάκης Γεώργιος

