
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 
Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, κατά τα 
προβλεπόμενα στο Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  59.902,04 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α: 48.308,10 €, Φ.Π.Α 24%: 11.593,94 €).  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 39100000-3 (Έπιπλα), 44316510-6 (Σιδηρουργικά Είδη) 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΟΜΑΔΑ 1 : Κατασκευή και προμήθεια επίπλων δομής », εκτιμώμενης αξίας 29.368,10 € χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 
24%: 7.048,34 €, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 36.416,44€)/ Εγγύηση συμμετοχής ομάδας: 587,36 € 
ΟΜΑΔΑ 2 : Προμήθεια κινητής επίπλωσης και εξοπλισμού, εκτιμώμενης αξίας 13.640,00 € χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 
24%: 3.273,60€, Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ: 16.913,60 €)/ Εγγύηση συμμετοχής ομάδας: 272,80 € 
ΟΜΑΔΑ 3 : Μεταλλικές κατασκευές, εκτιμώμενης αξίας 5.300,00€ (ΦΠΑ 24%: 1.272,00€, Τελικό Σύνολο με 
ΦΠΑ: 6.572,00€)/ Εγγύηση συμμετοχής ομάδας: 106,00 € 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.heraklion.gr  στην διαδρομή : Αρχική ► 
Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες. Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου Ηρακλείου στα  τηλ. 2813-409185-186-189-403-428-468 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε 
για το σύνολο και των τριών ομάδων, είτε για μια ή και περισσότερες ομάδες. Προσφορά η οποία θα δίδεται 
για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους, θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση θα γίνει ανά Ομάδα ειδών όπως αυτές έχουν ορισθεί στην 
μελέτη με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής ανά Ομάδα, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, στην οδό Αγ. Τίτου αρ.1, 1ος όροφος, 
αίθουσα «Ανδρέα Παπανδρέου» την Πέμπτη 06/05/2021, ώρα 10:00 π.μ.(ημερομηνία και ώρα διενέργειας 
διαγωνισμού και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον 
της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο 
Ηρακλείου την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
για τη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας ή θα σταλούν στη διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου 
Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 ή θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, 
Τ.Κ. 71202 το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Κατά την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
των διαγωνιζομένων. Η διακήρυξη και τα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη θα αναρτηθούν: 
-ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ) 
τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
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-ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) 
-στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγ. Τίτου 1.  
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης): 
-Θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
-Θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια.  
-Θα δημοσιευθεί μία φορά στην Εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ 
 
Να δημοσιευτεί μία φορά στην εφημερίδα  ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ . Παρακαλούμε όπως τηρήσετε τις προδιαγραφές 
δημοσίευσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/002 12-11-2008. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι η 
δημοσίευση γίνεται με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών. 
Τα έξοδα δημοσίευσης  βαρύνουν τον ανάδοχο.  
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