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ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Συντήρηση και
επισκευή ψυκτικών θαλάμων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη
συνολική προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν

σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:


Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 118 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.



Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007.



Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) εκτός της περίπτωσης β΄ της παρ. VII του
άρθρου 172 παρ.8, του άρθρου 194 και της παρ. 5 του άρθρου 196, που καταργούνται με τον
Ν.4412/2016.



Τις διατάξεις του Ν. 4555/2019 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
Β. Τις αποφάσεις:


Την υπ’ αριθμ. 85250/03.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και
εξουσιοδότησης υπογραφής.



Την υπ’ αριθμ. 86247/04.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου ως Διατάκτη.



Την υπ’ αριθμ. 525/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, Αναμόρφωσης προϋπολογισμού
του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2019.



Το υπ αρ. 106414/2019 Τεκμηριωμένο Αίτημα.



Την υπ.αριθ.πρωτ.108316/2019 Απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία εγκρίθηκε:
-η διενέργεια της συγκεκριμένης προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και
- η μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.116,00 € ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α εξόδων 15-6262.002 με τίτλο «Συντήρηση ψυκτικών
θαλάμων» και παρουσιάζεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάτωθι πίνακα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ 24%

ΣΕ €
1

Υπηρεσία συντήρησης ψυκτικών θαλάμων
ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

900,00

216,00

1.116,00

900,00

216,00

1.116,00

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα αναγράφει: «συντήρηση ψυκτικών θαλάμων» και θα απευθύνεται
ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 14/11/2019 ημέρα Πέμπτη 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 409185-6 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1.
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά
οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
2.
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
3.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων
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 ανάθεση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δημάρχου.
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Προμηθειών - Δημοπρασιών

Τζανιδάκης Βασίλης

Ακριβές Αντίγραφο
Αικατερίνη Δαμιανάκη

