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ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ:
«Προμήθεια υλικών για την συντήρηση σχολικών κτηρίων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ».
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων
προσφορών για την προμήθεια υλικών για την συντήρηση σχολικών κτηρίων
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός για το σύνολο
των υπό προμήθεια ειδών (Ομάδες 1-6) ανέρχεται στα 103.199,97 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% (Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α: 83.225,78 €,
Φ.Π.Α: 19.974,19 € ). H ανάθεση θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016.
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα ειδών για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε
είδους. Οι τιμές των προσφορών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό ούτε ανά είδος, ούτε στο σύνολο των ομάδων. Οι προσφορές
πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Προσφορές
μπορεί να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ή για όλες τις ομάδες όπως αυτές
ορίζονται στο τεύχος του Προϋπολογισμού της μελέτης. Οι προσφορές
υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο και περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία
σύμφωνα το αναλυτικό τεύχος των όρων διαπραγμάτευσης και της μελέτης(Τεχνική
Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Προϋπολογισμός
Προσφοράς)
η
οποία
αποτελεί
αναπόσπαστο
τμήμα
των
όρων
διαπραγμάτευσης(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί την 14/09/2021 ημέρα Τρίτη, και ώρα 12: π.μ.
από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης η οποία ορίστηκε με την με αριθμό
664/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στην έδρα του Δήμου Ηρακλείου
Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 (Αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου»). Οι προσφορές
μπορούν να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής την ημέρα και ώρα διενέργειας
της διαπραγμάτευσης ημέρα Πέμπτη, 14/09/2021 και ώρα 12:00 π.μ. ή να
παραδοθούν ταχυδρομικά στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 έως και το
αργότερο την ημέρα και ώρα της διενέργειας της διαπραγμάτευσης.
Οι όροι διαπραγμάτευσης και η μελέτη έχουν εγκριθεί με την υπ’αριθμ 664/2021
(ΑΔΑ:6Ι35Ω0Ο-ΟΗΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διαπραγμάτευση και η

αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που ψηφίστηκαν από
την Οικονομική Επιτροπή και την μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Συντήρησης και
Αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική
πρόσβαση
στην
διεύθυνση
(URL)
:
https://www.heraklion.gr/press/auction
Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμήθειών - Δημοπρασιών του ∆ήµου
Ηρακλείου, στα τηλέφωνα 2813409185-186-189-403-468 όλες τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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