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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση των εργασιών επισκευής και
συντήρησης του εξοπλισμού Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας
- τιμής, για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα των κατασκευαστών CANON, RICOH, TOSHIBA και
LEXMARK και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές
σύμφωνα με:
α) Τις ισχύουσες διατάξεις:
1) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν.
4441/2016.
3) 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) Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Του Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
β) Αποφάσεις :
1. Την με αρ. πρωτ. 85250/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του
Δήμου Ηρακλείου.
2. Την με αρ. πρωτ 86247/2019 Απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιότητας
υπογραφής.
3. Την με αρ. Πρωτ. 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης
υποβολής υπογραφής του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη.
4. Την υπ’ αριθμ. 75309/2020 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των ήδη
ορισμένων Αντιδημάρχων.
5. Το υπ αρ. 56847/9-7-2020 Πρωτόγεννές (ΑΔΑΜ: 20REQ006998306) και το υπ’ αριθμ.
57400/10-7-2020 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού &
Πληροφορικής.
6. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 που προβλέπει τις απαιτούμενες πιστώσεις
στους ΚΑ: 10-6265.002, 15-6265.002, 20-6265.002, 30-6265.002, 35-6265.002, 406265.002, 45-6265.002, 50-6265.002, 70-6265.002.
7. Τις υπ’ αριθμ. από Α-1223 έως Α-1231 Α.Α.Υ.
8. Την 575/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια
της ανάθεσης των υπηρεσιών, η εκτέλεση του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της

βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της
σύμβασης των υπηρεσιών και ψηφίστηκαν οι όροι και η διενέργεια του συνοπτικού
διαγωνισμού
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ
&
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
&
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
9. Την 725/2020 (ΑΔΑ: 6ΘΜ7ΩΟΟ-Α38) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την επικύρωση
πρακτικού
διενέργειας
συνοπτικού
διαγωνισμού
Πρακτικού
Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του Συνοπτικού
Διαγωνισμού «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
10. Την 769/2020 (ΑΔΑ: Ψ2Π8ΩΟΟ-ΦΤΟ, ΑΔΑΜ: 20AWRD007465384) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με την οποία
α) επικυρώθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού
διαγωνισμού για με θέμα την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και οριστικής
κατακύρωσης του διαγωνισμού «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για το σύνολο των υπηρεσιών,
πλην μέρους του Τμήματος Γ: «Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»
που δεν κατατέθηκαν προσφορές, ήτοι, για τα μηχανήματα των κατασκευαστών CANON,
RICOH, TOSHIBA, LEXMARK,
β) Αποφασίστηκε η ανάθεση του μέρους του Τμήματος Γ: «Υπηρεσίες συντήρησης
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» που δεν κατατέθηκαν προσφορές, ήτοι, για τα
μηχανήματα των κατασκευαστών CANON, RICOH, TOSHIBA, LEXMARK, να γίνει κατά τα
προβλεπόμενα από το Ν.4412/2016.
11. Τις 105242/3-11-2020 και 110274/17-11-2020 αποφάσεις έγκρισης της διενέργειας της
ανάθεσης των υπηρεσιών
γ) Τη σχετική μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος πληροφορικής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών για τα αναφερόμενα μηχανήματα, ανέρχεται στο
ποσό των 3.833,33 χωρίς το Φ.Π.Α. (4.753,33 ευρώ με το Φ.Π.Α.) και αναλύεται ως εξής:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΤΟΥΣ 2020
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (€)
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
(€) ΜΕ ΦΠΑ

CANON

6

1.500,00

1.860,00

RICOH

21

1.666,67

2.066,67

TOSHIBA

2

333,33

413,33

LEXMARK

2

333,33

413,33

ΣΥΝΟΛΟ

31

3.833,33 €

4.753,33 €

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο του
Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το
Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου στο τηλέφωνο 2813409267 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που
θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται και
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, Οικονομική
Προσφορά στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές προσφοράς.





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 θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
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