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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας κινητής
τηλεφωνίας προς τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
α) Ισχύουσες διατάξεις:
1. Του Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
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. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6. Του άρθρου 35 παρ. 3.β του Ν. 3274/2004
7. Της ΚΥΑ Αριθ. 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/07-10-2005)
8. Της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν 3491/2006.
β) Αποφάσεις :
1. Tην 58120/1-6-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής
στους Αντιδημάρχους.
2. Την 75959/1-8-2019 απόφαση Δημάρχου περί χρήσης της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας
από τα όργανα του Δήμου Ηρακλείου
3. Την 79475/13-8-2019 Απόφαση Αντιδημάρχου για την διενέργεια της ανάθεσης των
εργασιών και την έγκριση της τεχνικής περιγραφής,
4. Την 77244/5-8-2019 Απόφαση Δημάρχου/ΑΑΥ Α-1271 με την οποία αποφασίστηκε η
ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 23.460,00€ και η διάθεση πίστωσης ποσού
5.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6223.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του
οικονομικού έτους 2019, για τη καταβολή της δαπάνης των τηλεπικοινωνιακών τελών της
κινητής τηλεφωνίας
5. Την τεχνική περιγραφή, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, της
μελέτης που επισυνάπτεται.
6. Την αναγκαιότητα χρήσης της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας από τα όργανα του Δήμου
Ηρακλείου
Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 24.360,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 21-8-2019 ημέρα Τετάρτη, στο πρωτόκολλο του Δήμου
στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής, υπόψη Κου
Φανταουτσάκη, Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο

2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος
Πληροφορικής.
Η ανάθεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, στο σύνολο της προσφοράς,
τηρουμένων των όρων της τεχνικής περιγραφής που έχει εγκριθεί, του ενδεικτικού προϋπολογισμού
και της συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτονται. Η υπηρεσία θα ανατεθεί σε ένα ανάδοχο
και δεν διασπάται.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. β της
Συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
2. Η τήρηση της τεχνικής περιγραφής.
3. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και της τεχνικής περιγραφής
απορρίπτεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, μετά από την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής
αξιολόγησης.
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