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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί, με τη διαδικασία της
Απευθείας ανάθεσης με την συλλογή Προσφορών και την επιλογή της χαμηλότερης τιμής για
προμήθεια εξοπλισμού (Ποδηλάτων) του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
αντίστοιχα και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές
σύμφωνα με:
1)

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) 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.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007
5) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτεται
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 18/05/2017 και στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη προμήθεια «Εξοπλισμού (ποδήλατα) Πάρκου
Κυκλοφοριακής Αγωγής» της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-ΠεριβάλλοντοςΚοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου: Διευθ. Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο, Κρήτης, Τ.Κ.
71601.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2813 409863 κα. Σαντιξή Σούλα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικείμενο ανάθεσης είναι η προμήθεια ποδηλάτων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής που υλοποιεί η
Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με τις
ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές




Ποδήλατο: 24” σκελετός αλουμινίου με ρουλεμάν σε όλες τις τριβές . Τροχός αλουμινίου με δίπατα
στεφάνια . Φρένα αλουμινίου , 3ων ταχυτήτων (Ένα γρανάζι στον πίσω τροχό , 3 γρανάζια
μπροστά). Εμπρόσθια ανάρτηση , με επιλογή μεγέθους σκελετού για την κάλυψη περισσότερων
ηλικιών. Ελαστικά σχεδιασμένα για ασφάλτινη χρήση ανθεκτικό περίβλημα και μεγάλη διάρκεια
ζωής.
Ποδήλατο: 26” σκελετός αλουμινίου με ρουλεμάν σε όλες τις τριβές . Τροχός αλουμινίου με δίπατα
στεφάνια . Φρένα αλουμινίου , 3ων ταχυτήτων (Ένα γρανάζι στον πίσω τροχό , 3 γρανάζια
μπροστά). Εμπρόσθια ανάρτηση , με επιλογή μεγέθους σκελετού για την κάλυψη περισσότερων
ηλικιών. Ελαστικά σχεδιασμένα για ασφάλτινη χρήση ανθεκτικό περίβλημα και μεγάλη διάρκεια
ζωής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5

190,00€

950,00€

5

210,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
Γ.ΣΥΝΟΛΟ

Ποδήλατο: 24” , 3ων ταχυτήτων και
μεγάλη διάρκεια ζωής.
1

Ποδήλατο: 26”, 3ων ταχυτήτων και
μεγάλη διάρκεια ζωής.

2

1.050,00€
2.000,00€
480,00€
2.480,00€

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το Τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε
αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών.
Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Η παραπάνω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 10-7135.008 του προϋπολογισμού της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, με τίτλο
«Προμήθεια εξοπλισμού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής»
Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή
επιτροπή του άρθρου 221 παρ.3 του Ν.4412/2016
Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή στο Γ.Σύνολο και να μην ξεπερνάει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Θα γίνει σύμφωνα με
τις διατάξεις της νέας ισχύουσας νομοθεσίας δηλ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν.
3463/06 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.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα
ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου
Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα
υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα συνοδεύεται από:
1. Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986) που θα δηλώνει ότι βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι τεχνικές
προδιαγραφές είναι αυτές που αναγράφονται στην πρόσκληση.
Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει

Ο πρόεδρος Δ.Σ
Γεώργιος Τσαγκαράκης

