
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση εργασιών συντήρησης  των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  
σχετικές κλειστές  προσφορές σύμφωνα με: 

1) τα Άρθρα 58, 72 του Ν. 3852/2010. 

2) τα Άρθρα 158, 209 του Ν. 3463/2006. 

3) το Άρθρο 38, 72, 116, 118, παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε 
από τον Ν. 4441/2016 

4) Την τεχνική περιγραφή, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, της 
μελέτης που επισυνάπτεται. 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  24/07/2017 ημέρα Δευτέρα  στο πρωτόκολλο του Δήμου 
στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, 
Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409229, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής. 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:       
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β της 
Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.  
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  
3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.   
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται.    
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και της τεχνικής 
περιγραφής απορρίπτεται.    
6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

Η κατακύρωση των εργασιών θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, μετά από την εισήγηση της αρμόδιας 
επιτροπής αξιολόγησης. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των όρων της τεχνικής περιγραφής που έχει 
εγκριθεί, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτονται.   
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                              Ηράκλειο, 18/07/2017 
                              Αριθμός Πρωτοκόλλου: 


