
       

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για 

τη βιβλιοδεσία 720 τόμων εφημερίδων της «Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης», συνολικού κόστους 

9.820,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν 

τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:  

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α’ 87/2010).  

 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.  

 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 4555/2018 (Κλεισθένης I).  

 Την υπ’ αριθμ. 85250/03-09-2019 (ΑΔΑ Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαση Δημάρχου με την 

οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.  

 Την υπ’ αριθμ. 86247/05.09.2019 (ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ) Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού 

Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη».  

 Την υπ’ αριθμ. 86763/2019 απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής 

του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη.  

 Το υπ’ αριθ. 33295/11.5.2020 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006684683) και το υπ’ αριθ. 

33814/13.5.2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα.  

 Τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ Α-925 με ΑΔΑ: Ω5Κ8Ω0Ο-289, 

συνολικού ποσού 10.000 €, σε βάρος του Κ.Α. 15-6615.002 με τίτλο «Βιβλιοδεσία παλαιών και 

νέων εφημερίδων, βιβλίων και περιοδικών της Β.Δ.Β.», προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.  

 Απόφαση έγκρισης διενέργειας υπηρεσίας και τεχνικών προδιαγραφών με αρ. πρωτ.  

36090/20.5.2020, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

 Τα στοιχεία της ανωτέρω υπηρεσίας αναλύονται στα τεύχη της μελέτης με αρ. πρωτ. 

36090/20.5.2020, η οποία αποτελείται από: 

- Αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας 

- Τεχνική περιγραφή 

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

- Συγγραφή υποχρεώσεων 

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 29 Μαΐου 2020, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, 

στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες δίνονται από τον υπάλληλο του τμήματος 

εφημερίδων κ. Γιώργο Βορεάδη, τηλ. 2813 409727 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η συμφερότερη από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανά είδος. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

 

Η απόλυτη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά που παρουσιάζει 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Προσφορά που 

θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου 

Αριστέα Πλεύρη 


