
          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2 

Τ.Κ.71202 

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης 

Πληρ: Καρτσωνάκη Ελένα  

Τηλ. 2810409185  - 428 

E-mail: prom@heraklion.gr   

Ηράκλειο      02.07.2018  

  

  

Aρ. Πρωτ.: 55.112 

  

  

  

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 

1.Ο ∆ήµος  Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  Προµήθεια Υλικών 
Υποστύλωσης φυτών   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) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου  

22 του Ν. 3536/2007.  

4)  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.  

5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τα Α΄87/2010). 

6) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την αριθµό Α-1048 ΠΑΥ. 

7) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό και  

το Τιµολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.  

8) Την 664/2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διατέθηκε πίστωση για την Προµήθεια  

Υλικών Υποστύλωσης φυτών αξίας 4.584,90 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 

35-6662.001 µε τίτλο «Προµήθεια Υλικών Υποστύλωσης φυτών ( στύλοι καστανιάς, καλάµια, κλπ)». 

9) Την αρ. πρωτ.: 48407/11.06.2018 Απόφαση Εντεταλµένου Συµβούλου   για την έγκριση διενέργειας της  

προµήθειας και των Τεχνικών Προδιαγραφών µε Α∆Α: 66ΜΑΩ0Ο-7ΘΦ. 

  

          Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και την 16/07/2018 ηµέρα ∆ευτέρα στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου  

Ηρακλείου, στην ∆διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµήθειών 

του ∆ήµου  στα  τηλ. 2813 409185-428, όλες τις εργάσιµές ηµέρες και ώρες.  

            Τα έγγραφα πού αφορούν την προµήθεια/υπηρεσία  (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός και Τιµολόγιο Προσφοράς ) παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από την ιστοσελίδα  
του ∆ήµου www.heraklion.gr/press/auction. 

Το κριτήριο για τη κατακύρωση της παραπάνω υπηρεσίας  είναι η φθηνότερη προσφερόµενη τιµή  στο σύνολο 

της προσφοράς.   

 

       
 Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:   

• Τα δικαιολογητικά που ζητούνται στο άρθρο 7 της Συγγραφής υποχρεώσεων .  
• Η οικονοµική προσφορά των συµµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές  



• Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.  
• 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 εργασίας θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου.   

 
 

            

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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