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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί, με την διαδικασία της ανάθεσης με την συλλογή
προσφορών βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, στην
προμήθεια θεατρικών υλικών για τις ανάγκες των φεστιβάλ που διοργανώνουν τα ΚΔΑΠ της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας
Ηρακλείου, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές έγγραφες προσφορές
σύμφωνα με:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 2 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)
2) Τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ Β
1492/17.08.2007)
3) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
4) Τις διατάξεις του νέου πρώτου εδαφίου 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
5) τον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτεται
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω ανάθεσης έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
βεβαίωση του Γενικού Διευθυντή της επιχείρησης επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
με α/α ΠΑΥ Α88/2017.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτερα 5/06/2017 στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου με την ένδειξη προσφορά για την προμήθεια θεατρικών υλικών για
τις ανάγκες των φεστιβάλ που διοργανώνουν τα ΚΔΑΠ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου: Διευθ.: Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός,
Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 716 01, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813 409863 κα. Σαντιξή Ασπασία, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πίνακας 1.2: Θεατρικό
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Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1
2
3

Χρωματιστή Φόδρα Μπλε
Χρωματιστή Φόδρα Κίτρινο
Χρωματιστή Φόδρα
Πορτοκαλί
Χρωματιστή Φόδρα Μαύρο
Χρωματιστή Φόδρα Άσπρο
Χρωματιστή Φόδρα
Κόκκινο
Χρωματιστή Φόδρα Καφέ
Γάζα άσπρο χρώμα
Καμποτό 3m
Σατέν γαλάζιο
Σατέν ανοικτό πράσινο
Λάστιχο λευκό 2εκ
Λάστιχο λευκό 1εκ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

5
5
5

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1,50
1,50
1,50

ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ

5
5
5

1,50
1,50
1,50

7,50
7,50
7,50

ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΡΑ

5
15
80
10
10
10
10

1,50
2,00
7,50
2,80
2,80
2,00
1,50

7,50
30,00
600,00
28,00
28,00
20,00
15,00

7,50
7,50
7,50

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: €773,50
ΦΠΑ: €185,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: €959,14
Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα προμηθειών στις τρέχουσες τιμές
εμπορίου σε αντίστοιχο είδος. Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των €773,50 συν Φ.Π.Α.
24% (€185,64), δηλαδή συνολικά 959,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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 εγγράφων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής
στο ανωτέρω γενικό σύνολο, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η
προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ήτοι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 209 παρ. 9 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 οικονομικών φορέων που θα υποβληθούν θα είναι
υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα περιλαμβάνει τα εξής:
1. Την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με βεβαίωση του ιδιοχείρου της υπογραφής του δηλούντος,
στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της
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προσφοράς του είναι αυτές που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’
αριθμ. πρωτ. 774/22.05.2017.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, και για λόγους κατεπείγοντος
χαρακτήρα της προμήθειας, πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης προμήθειας, επί
ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν καταθέσει στην κοινωφελή επιχείρηση και τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Τσαγκαράκης
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