
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1.  Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης µε διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 
71202   προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής 
ανά είδος, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018». 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι  73.797,48 € ( συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24%). 
2. Οι προσφορές µε όλα τα απαραίτητα  στοιχεία θα κατατεθούν στο ∆ήµο στις 13/12/2018 ηµέρα Πέµπτη  και 
ώρα 10:00 π.µ.   στη ∆ιεύθυνση, ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202 , ενώπιον της  Αρµόδιας 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής, για την συγκεκριµένη σύµβαση προµήθειας,  ή θα σταλούν στη διεύθυνση ∆ήµος 
Ηρακλείου Κρήτης Αγίου Τίτου 1 ΤΚ  71202,  µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την Γνωµοδοτική Επιτροπή, για 
την σύµβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», το αργότερο µέχρι  την ηµεροµηνία και ώρα   της διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας. Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, 
κατάληψη κλπ), ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ίδια µέρα την επόµενη εβδοµάδα δηλαδή την 20/12/2018 
ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  10:00:π.µ.  στον ίδιο χώρο. 
3. Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται στο  2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το ΦΠΑ 
σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 ,  και για το σύνολο της προµήθειας ανέρχεται στο  ποσό των 
1.190,28  €. 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 Φ.Π.Α., και να το δηλώσει µε Υπεύθυνη ∆ήλωση  που θα επισυνάψει, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.. 
 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 (προκήρυξη  της 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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