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ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   

Διεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτών για τη φύτευση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» 

 

1.Ο Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι την 18-10-2018 ημέρα Πέμπτη  και από ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της 

Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Αγ. Τίτου 1, θα 

διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής  ανά είδος για την: «Προμήθεια Φυτών για τη φύτευση 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  61.050,17 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 

 2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προμήθεια (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός) παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα  του Δήμου www.heraklion.gr/press/auction. 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185 – 186 –189 -403 428, 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 

του Ν. 4412/2016) και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 1.080,53 ευρώ. Εάν κάποιος επιθυμεί να 

λάβει μέρος όχι στο σύνολο του διαγωνισμού  αλλά σε μέρος αυτού  υποχρεούται να υπολογίσει ως εγγύηση το 

αντίστοιχο ποσό 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. και να το 

δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση που θα επισυνάψει. 

 

Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 

-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) τουλάχιστον 

δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 

-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 

-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης):-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια. -Θα δημοσιευθεί  μία φορά στην Εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ.  

 

Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ. Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές δημοσίευσης 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η δημοσίευση γίνεται με 

γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών. 

 

Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.                                     

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


