
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2 

Τ.Κ.71202 

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης 

Τηλ. 2810409185   

E-mail: prom@heraklion.gr   

Ηράκλειο, 14/07/2020  

Aρ. Πρωτ.: 58482 

  

 

  

  

  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ενός 

μοτοποδηλάτου τύπου σκούτερ για τις ανάγκες της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 

καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.  

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

3. 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.  

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

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.  

5. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019. 

7. Το υπ’ αρ. πρωτ. 48346/19-06-2020 τεκμηριωμένο αίτημα. 

8. Την υπ' αρ. Α-1110/2020 Α.Α.Υ. 

9. Τις τεχνικές προδιαγραφές, τη συγγραφή υποχρεώσεων, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 

τον προϋπολογισμό προσφοράς που επισυνάπτονται.  

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α.: 15-7132.003 και αναλύεται ως εξής: 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ (ενός τεμ.) ΣΥΝΟΛΟ 

1 Μηχανή (scooter) 1 4.032.00 € 4.032.00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.032.00 € 

   
Φ.Π.Α. 24% 968,00 € 

     

   ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ 5.000,00 € 



 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 30/07/2020 ημέρα Πέμπτη στο Πρωτόκολλο του 

∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το 

Tµήµα Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813409185-186-189-403-428 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της συγγραφής 

υποχρεώσεων που επισυνάπτεται. 

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές 

στο τιμολόγιο προσφοράς. 

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών. 

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. 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. 

 

 

Η Αντιδήμαρχος 

 

Μαρία Γ. Καναβάκη 

 

      


