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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προµήθεια ενός 
διαγνωστικού µηχανήµατος οχηµάτων   και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις 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) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και 

τον Προϋπολογισµό Προσφοράς που επισυνάπτονται.  

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.016 και αναλύεται ως εξής: 
 

ΕΙ∆ΟΣ  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 
ΤΕΜ. ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1. ∆ιαγνωστική µονάδα 
 

2. Γεννήτρια σύνδεσης διαγνωστικού 
 

3. Βαλίτσα µε φίσες φορτηγών 
 

 

5.490,00 

518,06 

1.250,00 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

5.490,00 

518,06 

1.250,00 

 

 

Σύνολο  7.258,06 

                                                                            Φ.Π.Α    24% 1.741,94 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.000,00 

                                                                                    



Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 08/06/2018 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τµήµα  
Προµήθειών -∆ηµοπρασιών του ∆ήµου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες.   

  Ο Προµηθευτής µαζί µε την προσφορά του πρέπει να καταθέσει  

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση µε την οποία να δηλώνει ότι η επιχείρησή του είναι Φορολογικά και  
Ασφαλιστικά ενήµερη.  

2. Ότι όλα τα είδη είναι σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
3.  ∆εν υπάρχει καταδίκη  για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

∆ραστηριότητας, ούτε  υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:, 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
      Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.   
      Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές 
απορρίπτεται.   
     Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη.   
     Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 
    Πριν την ανάθεση ο µειοδότης θα πρέπει να  προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ασφαλιστική Ενηµερότητα για τον ίδιο και τους εργαζοµένους στην επιχείρηση.  
2. Φορολογική Ενηµερότητα για την Επιχείρηση. 
3. Ποινικό Μητρώο.     

            
                          Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 

                  Τζανιδάκης Βασίλης  


