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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και
αντικατάσταση των μοτέρ με τα παρελκόμενα για τις συρόμενες πόρτες ελέγχου εισόδου - εξόδου του
Δημοτικού στόλου οχημάτων στον χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου 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 όπως αυτό ισχύει.
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) Την υπ’ αριθ. 85250/03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ0Ο-9ΥΝ) Απόφαση Δημάρχου για τον Ορισμό
Αντιδημάρχων και την με αριθ. πρωτ. 75309/27-08-2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Δημάρχου περί
παράτασης της θητείας τους με τις αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί
μέχρι τις 28-02-2021.
7) Την με αριθ. Πρωτ. 86247/05.09.2019 και ΑΔΑ 61ΑΕΩ0Ο-ΗΦΜ Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού
Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη»
8) Την 86763/2019 Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υπογραφής του
τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη.
9) Την με αριθ. πρωτ. 17810/ 26-02-2021 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:6Β9ΡΩ0Ο-Ν47) απόφασης Δημάρχου
με αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, του τεκμηριωμένου αιτήματος του
διατάκτη, της υπογραφής της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της υπογραφής της
παραγράφου ια του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, καθώς και του συνόλου των εγγράφων, βεβαιώσεων,
συμβάσεων, διακηρύξεων, κ.λ.π που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών τις οποίες
επιβλέπουν, κατευθύνουν και ελέγχουν.
10) Το υπ αριθ. 51435/08-06-2021 Πρωτόγεννές και Τεκμηριωμένο Αίτημα του Τμήματος Διαχείρισης
Υλικών & Αποθεμάτων για την προμήθεια και αντικατάσταση των μοτέρ με τα παρελκόμενα για τις
συρόμενες πόρτες ελέγχου εισόδου - εξόδου του Δημοτικού στόλου οχημάτων στον χώρο του Δημοτικού
Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου.
11) Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2021.
Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6265.009, του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021,
με τίτλο του έργου «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού».

12) Την διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-1154) με ΑΔΑ: ΨΤΦΤΩ0Ο-1ΛΧ, συνολικού
ποσού 2.579,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24%., σε βάρος του Κ.Α. 20-6265.009 με
τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2021, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.
13) Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο
Προσφοράς που επισυνάπτονται.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.579,20 ευρώ σε βάρος του
Κ.Α. 20-6265.009 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» και αναλύεται ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
Αναλυτική Περιγραφή

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τιμή

Μελέτης

Μονάδος

Αξία Φ.Π.Α

Συνολική

24%

Αξία

CPV

Κωδικός

1

34923000-3
Εξοπλισμός
ελέγχου οδικής
κυκλοφορίας

27.022-0054

Μοτέρ συρόμενης πόρτας βάρους
μέχρι 2500 κιλών

Τεμάχια

2

680,00

1.360,00

326,40

1.686,40

2

34923000-3
Εξοπλισμός
ελέγχου οδικής
κυκλοφορίας

25.060-1040

Εξωτερικός φάρος με LED, κίτρινου
χρώματος

Τεμάχια

4

75,00

300,00

72,00

372,00

3

34923000-3
Εξοπλισμός
ελέγχου οδικής
κυκλοφορίας

Κοντάρι Μπάρα αλουμινίου μήκους με
ανακλαστικές ταινίες και
Τεμάχια
27.023-0057
προστατευτικό λάστιχο στο κάτω
μέρος 6 μέτρα

2

210,00

420,00

100,80

520,80

(εργασιών + προμήθειας)

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

Μ.Μ

Ποσότητα

A/A

8

Καθαρή Αξία

2080,00

499,20

2579,20

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30/06/2021 ημέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του Δήμου
Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα
Προμήθειών- Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλέφωνα 2813 409185-428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα
κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
όπου να δηλώνεται ότι:
•
•
•

•
•

Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της
προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.
Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , σε νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά
ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) , 2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 αντίστοιχα.
Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και
του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

2) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο
Έντυπο Οικονομικής 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.

Δικαιολογητικά Ανάθεσης
• Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό
προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος και που θα έχει εκδοθεί το πολύ
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
• Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που έχει εκδοθεί έως 3 μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής.
Για τους εγκαταστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η φορολογική ενημερότητα θα αναζητηθεί
αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4704/2020.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ

