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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα ̟ροβεί στην συλλογή ̟ροσφορών, για την υ̟ηρεσία
«∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου και κάρτας
καυσαερίων σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.» και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις
σχετικές κλειστές ̟ροσφορές 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 ̟αρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ό̟ως ̟ροστέθηκε µε την

̟αρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την ̟ερί̟τωση 38
της ̟αρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την ̟αρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, ό̟ως αναδιατυ̟ώθηκε µε την ̟αρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
5) Την εξασφαλισµένη ̟ίστωση ̟ου θα βαρύνει τους Κ.Α. 00-6821.001, 10-6323.001, 156323.001, 20-6323.001, 30-6323.001, 35-6323.001, 40-6323.001, 45-6323.001, 50-6323.001,
70-6323.002, του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, µε τίτλο του
έργου «∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων και έκδοση δελτίου τεχνικού ελέγχου
και κάρτας καυσαερίων σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.»
6) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων, τον Ενδεικτικό
Προϋ̟ολογισµό και το Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου ε̟ισυνά̟τονται.
Η υ̟ηρεσία αφορά την ∆ιεξαγωγή Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων και έκδοση δελτίου
τεχνικού ελέγχου και κάρτας καυσαερίων σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. Το συνολικό ̟οσό για
την ̟αρα̟άνω δα̟άνη ανέρχεται στα δέκα έξι χιλιάδες ε̟τακόσια δέκα ευρώ
(16.710,00 € ), συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ(24%).
Το κριτήριο για την κατακύρωση για την εν λόγω υ̟ηρεσία, είναι η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό
οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά µόνο βάσει τιµής.
Ο φάκελος θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει:

Α. Την Οικονοµική ̟ροσφορά του υ̟οψήφιου.
Β. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/85 στην ο̟οία θα δηλώνουν ότι:
1.Η ε̟ιχείρησή είναι ενήµερη φορολογικά και ασφαλιστικά.
2.Η ε̟ιχείρησή είναι εγγεγραµµένη στο Ε̟ιµελητήριο σε σχετικό κωδικό ε̟αγγέλµατος.
3. ∆εν υ̟άρχει συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε α̟άτη, σε
τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες , σε

νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
ό̟ως αυτά ορίζονται στις α̟οφάσεις-̟λαίσια 2008/841/∆ΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/∆ΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α'
48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/∆ΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15),
2011/36/ΕΕ, Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η ο̟οία ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198 αντίστοιχα .
4. ∆εν υ̟άρχει καταδίκη για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής
δραστηριότητας.
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 19 / 06 / 2017 ηµέρα Δευτέρα, στο Πρωτόκολλο του
∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται α̟ό το
Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων του ∆ήµου στο Τηλ. 2813 409637 , όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες, υ̟εύθυνοι Ρά̟της Λουκάς, Θεοδωρό̟ουλος Ευάγγελος.
Για την αξιολόγηση των ̟ροσφορών λαµβάνονται υ̟όψη τα ̟αρακάτω:
Η οικονοµική ̟ροσφορά των συµµµετεχόντων στις ο̟οίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι
τιµές στο ̟αρεχόµενο έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς
Η τήρηση των τεχνικών ̟ροδιαγραφών.
Προσφορά ̟ου είναι αόριστη και ανε̟ίδεκτη εκτίµησης α̟ορρί̟τεται.
Προσφορά ̟ου ̟αρουσιάζει ουσιώδεις α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους και τις τεχνικές
̟ροδιαγραφές α̟ορρί̟τεται.
Προσφορά ̟ου θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως α̟αράδεκτη.
Η ανάθεση της ̟ροµήθειας θα γίνει µε α̟όφαση ∆ηµάρχου.
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