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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  

«Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων»  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) Την με αρ. πρωτ.: 58120/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα  

υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

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

τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.  

7) Τις διατάξεις του 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) 

8) Το  υπ. αρ. 84503/04-10-2018 Τεκμηριωμένο αίτημα  

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.975,92 ευρώ  συµπεριλαµβανοµένου 

του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.010 και αναλύεται ως εξής: 

 

 

 



Α/Α ΚΩ∆ CPV ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

(τεµ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α (€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α (€) 

1. 16311000-8 

Μηχανή κοπής γκαζόν ισχύος τουλάχιστον 3,2 HP ή 
κυβισµού τουλάχιστον 140cm3, ύψος κοπής 25-75 cm, 
πλάτος κοπής τουλάχιστο 46 cm, και κάδο συλλογής 
τουλάχιστο 70 lt. Να διαθέτει τιµόνι ρυθµιζόµενο ως 
προς το ύψος που να µπορεί να αναδιπλωθεί. Η 
εκκένωση του χορτοσυλλέκτη να είναι εύκολη, να έχει 
εργονοµικό τιµόνι, και εύκολο χειρισµό. Επίσης να είναι 
ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια 
ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

1 628,00 628,00 

2. 16310000-1 

Βενζινοκίνητο θαµνοκοπτικό κυβισµού τουλάχιστον 34 
cm3, ισχύος τουλάχιστον 2,1 HP, µέγιστου βάρους 7,1 
kg. Να έχει κεφαλή µεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής 
καθώς και σύστηµα εξάρτησης. Να διαθέτει αυτόµατη 
επαναφορά του διακόπτη σβησίµατος, εύκολη εκκίνηση, 
και υπερυψωµένες χειρολαβές. Επίσης να είναι 
ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια 
ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

3 528,00 1584,00 

3. 16000000-5 

Βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο µε πάνω 
χειρολαβή κυβισµού τουλάχιστον 23,6 cm3, ισχύος 
τουλάχιστον 1,2 HP, µέγιστου βάρους 2,7 kg (χωρίς τη 
λάµα), µε λάµα 25 cm και αλυσίδα µικρής διατοµής 
(βήµα 1/4", πάχος αυλακιού λάµας και αλυσίδας 1,1mm). 
Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει µεγάλη 
διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

2 400,00 800,00 

4. 16000000-5 

Βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίονο µε πάνω 
χειρολαβή κυβισµού τουλάχιστον 23,6 cm3, ισχύος 
τουλάχιστον 1,6 HP, µέγιστου βάρους 3,7 kg (χωρίς τη 
λάµα), µε λάµα 30 cm. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά 
χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και 
εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

4 320,00 1280,00 

5. 16000000-5 

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο µε πάνω χειρολαβή 
κυβισµού τουλάχιστον 35,2 cm3, ισχύος τουλάχιστον 2,4 
HP, µέγιστου βάρους 3,9 kg (χωρίς τη λάµα), µε λάµα 35 
cm. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά χρήση και να έχει 
µεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και εγγύηση τουλάχιστον 2 
ετών. 

2 510,00 1020,00 

6. 16000000-5 

Ψαλίδι µπορντούρας διπλής όψης,  µέγιστου βάρους 6 
kg, κυβισµού τουλάχιστον 21,2 cm3 και ονοµαστική ισχύ 
τουλάχιστον 1 hp, µήκος λεπίδας 60 cm και σύστηµα 
απορρόφησης κραδασµών. Να είναι ανθεκτικό σε βαριά 
χρήση και να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς και 
εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. 

3 520,00 1560,00 

7. 16000000-5 

Τηλεσκοπικό µπορντουροψάλιδο κυβισµού τουλάχιστον 
21 cm3 , ισχύος τουλάχιστον 1 HP. Το µέγιστο βάρος να 
είναι 6,5 kg, να φέρει ρυθµιστή στροφών στο χειριστήριο 
και να δέχεται ρύθµιση της γωνίας των µαχαιριών 0-145 
µοίρες. 

1 530,00 530,00 



8. 16000000-5 

Γεωτρύπανο χειρός µε βενζινοκινητήρα για την διάνοιξη 
οπών φύτευσης µε κυβισµό τουλάχιστον 36 cm3 και 
ισχύος 1,9 HP. Σηµαντικό να φέρει φρένο για την άµεση 
διακοπή του αριδιού σε περίπτωση που κατά τον 
χειρισµό η περιστροφή του αριδιού µπλοκάρει. Να φέρει 
αρίδι διαµέτρου 300 mm και να επιτρέπει την χρήση 
αριδιών διαφορετικής διαµέτρου. Το µέγιστο βάρος 
(χωρίς το αρίδι) να είναι 10 kg 

1 1.025,00 1.025,00 

9. 16000000-5 

Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο κυβισµού τουλάχιστον 36 
cm3, ισχύος 1,9 HP προοριζόµενο για επαγγελµατική 
χρήση. Το βήµα της αλυσίδας να είναι 1/4", το πάχος του 
αυλακιού της λάµας και της αλυσίδας να είναι 1,1mm. Να 
έχει µέγιστο βάρος 7,7 kg. Να φέρει τηλεσκοπικό 
βραχύονα τετράγωνης ή εξάγωνης διατοµής. Να φέρει 
σύστηµα ανάρτησης για ξεκούραστη πολύωρη χρήση 

1 720,00 720,00 

10. 16000000-5 

Φυσητήρας επαγγελµατικού τύπου για παρατεταµένη 
πολύωρη χρήση. Να έχει κυβισµό τουλάχιστον 21,1 cm3 
και µέγιστο βάρος 5,6 kg.  

1 530,00 530,00 

11. 31111000-7 

Σταθεροποιητής τάσης γεννήτριας µονοφασικού 
ρεύµατος. Ελάχιστη τάση εισόδου 160 V και τάση 
εξόδου 230V. Το ρεύµα τροφοδοσίας να φτάνει έως στα 
30Α 

1 110,00 110,00 

    Άθροισµα: 9.658,00 

    Φ.Π.Α 24%: 2.317,92 

   Γ. Σύνολο: 11.975,92 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 23/10/2018 ημέρα Τρίτη  στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, 

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

του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403-428 όλες τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.   

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:    

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συγγραφής 

Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται. 

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων  στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά  

οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς. 

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 τις           

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.   

6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.   

7. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου.   

            

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

 

Τζανιδάκης Βασίλης  


