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Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

Αναζήτηση Διαβουλεύσεων

Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Δημοσιεύθηκε

20/01/2021

Τελευταία ανανέωση

Ημ/νία Λήξης 04/02/2021

Μοναδικός Κωδικός 21DIAB000015133

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα 49, Τ.Κ. 71202
Πληροφορίες: Χριστόφορος Παπάς
Προϊ/νος: Βασίλης Τζανιδάκης
Τηλ.: 2813409185-186-189-403-468-422
Fax: 2810 229207
E-mail : prom@heraklion.gr

Ημερομηνία , 20-01-2021
Αριθ. πρωτ:4695
ΠΡΟΣ Κάθε Ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
«ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»
Ο Δήμος Ηρακλείου προσκαλεί σε Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή
εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για τα Τεύχη Δημοπράτησης της Υπηρεσίας: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», προϋπολογισμού 175.238,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τα έγγραφα διαβούλευσης περιλαμβάνουν: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, του ανοικτού διαγωνισμού που
πρόκειται να διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
ανάρτησης. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
(http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις” και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr ).
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης, για το σύνολο των τευχών, άμεσα και αυτόματα, μέσω
της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή
άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο
e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην
«Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail:
diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου
στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται
ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται
στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή Δήμο Ηρακλείου. Η υιοθέτηση δε ή μη σχολίων ή
παρατηρήσεων στα τελικά τεύχη του διαγωνισμού δεν αποτελούν υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη
διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr), με τα στοιχεία
των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, καθώς και η απάντηση της
αναθέτουσας αρχής, Δήμος Ηρακλείου.
Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της
ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της παραπάνω Δημόσιας
Διαβούλευσης.
Ο ΠΡΟΪ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

26/2/2021, 9:02 π.μ.
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Αναζήτηση Διαβούλευσης
Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για καταχωρήσεις Διαβουλεύσεων συμπληρώνοντας ταυτόχρονα ένα ή και περισσότερα κριτήρια στα πεδία αναζητήσεων.

Κριτήρια Αναζήτησης

Μοναδικός Κωδικός
21DIAB000015133
πληκτρολογήστε τον Μοναδικό Κωδικό.

Ημερ/νία Από

Έως

Τίτλος

για να αναζητήσετε με βάση τον τίτλο αρκεί να προσθέσετε τη λέξη που επιθυμείτε να αναζητήσετε

««

«

Σελίδα 1 / 1

»

»»

Σύνολο: 1

Γραμμές ανα σελίδα: 50

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Στοιχεία Διαβούλευσης
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ΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟΥ

ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΗΣ

ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

21DIAB000015133

Ανενεργή

Δημοσιεύθηκε 20/01/2021

Τελευταία ανανέωση

Σχόλια 0
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