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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ


	1. Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ "ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ" ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) όπως ισχύει.
	2. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της Προμήθειας είναι 59.934.16 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και η υπηρεσία έχει χωρίσει την προμήθεια σε 2 ομάδες ως ακολούθως 
2.1. Ομάδα 1 : Προμήθεια και εγκατάσταση του Φωτισμού και Ανάδειξης των Εκθεμάτων, προϋπολογισμού Προμηθειών 38.110,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με CPV 31527000-6 «Φωτιστικά σώματα δέσμης φωτός»
2.2 Ομάδα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης προϋπολογισμού Προμηθειών 21.824,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % με CPV 32234000-2  « Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης  .
O κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να καταθέσει προσφορά στο σύνολο της προμήθειας ή σε οποιαδήποτε ομάδα (στο σύνολο της ομάδας 1 ή 2) επιθυμεί . 
 ΕΥΡΩ 
	3. Διατιθέμενη πίστωση 2018: 59.934.16 € (με ΦΠΑ 24%) και προέρχεται από Έσοδα
	4.  Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο στις 21/02/2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  στα γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, οδός Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου, (Τ.Κ. 71601) ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι προσφορές μπορεί να σταλούν ταχυδρομικά ή να κατατεθούν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 ( Τ.Κ. 71202 ) ή στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του Διαγωνισμού (20/02/2018).
	5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατούμενων ειδών, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
	6. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία καλύπτει το δύο (2) επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται σε 966,68 ευρώ. Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία ομάδα, το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής διαμορφώνεται ως ακολούθως: Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1 (614,68 €)  Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (352,00 €). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας.
	7. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
		Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ή στο Δήμο Ηρακλείου
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