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ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   

∆ιεξαγωγής Συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια  Φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων - fax» 

 

1.Ο Αντιδήµαρχος  Ηρακλείου, προκηρύσσει ότι την 20/11/2018 ηµέρα Τρίτη  και από ώρα 10:00 π.µ. ενώπιον 
της Αρµόδιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής του ∆ήµου Ηρακλείου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ηρακλείου, οδός Αγ. 
Τίτου 1, θα διεξαχθεί Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής ανά είδος , συνολικού 
προϋπολογισµού  56.919,96 €  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 
2. Τα έγγραφα πού αφορούν την προµήθεια (∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, 
Ενδεικτικός Προϋπολογισµός) παρέχονται στους ενδιαφερόµενους από την ιστοσελίδα  του ∆ήµου 
www.heraklion.gr/press/auction. Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου 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 918,06 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 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 
-στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.  
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης):-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του 
προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».-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.                                     
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