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Ερωτήσεις από Ρουμελιώτη Θεόδωρο

Αναφορικά με το 118049/8-12-2020 εγγραφό σας ερωτάτε:
Σε ποια Διεύθυνση θα στείλουμε τη προσφορά για τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Λαμπτήρων 
διαφόρων τύπων - ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Ηρακλείου»;

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρα 1.5  και 2.4.4.1 της διακήρυξης :

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός Διονυσίου 13Α ΤΚ 71601 Ν. 
Αλικαρνασσός, αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου -1ος Όροφος -Τεχνικών Υπηρεσιώνστις 16/12/2020, ώρα 
10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού, έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 16/12/2020, ώρα 10:00Μετά τη λήξη της παραλαβής 
προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας (απεργία, κατάληψη κλπ), ο διαγωνισμός 
θα διενεργηθεί την ίδια μέρα την επόμενη εβδομάδα δηλαδή την 23/12/2020, ώρα 10:00στον ίδιο χώρο.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με 
κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή 
είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν 
πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι 

την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. 
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Ρουμελιώτη Θεόδωρο

Έυχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Ο Διευθυντής
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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