
 

 

Σελίδα 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Ηράκλειο 26/5/2022 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       ΑΡ.ΠΡΩΤ:     2283/2022 

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                         

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                             

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600       

Πληροφορίες: Δελατόλας Νικόλαος 

Email:dopafmai.heraklion@gmail.com      

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ του Δήμου Ηρακλείου  Κρήτης  προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, κάτω των 
ορίων, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΗΤΑ» σύμφωνα με την Πράξη: «Επιχορήγηση των 
Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 99/2017», συνολικού προϋπολογισμού 886.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το NΠΔΔ 
Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου Κρήτης (ΑΔΑ 
ΩΑΞΡ465ΧΘ7-ΚΔΨ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης και των 
Παραρτημάτων αυτής που αποτελούν το ενιαίο Τεύχος Διαγωνισμού. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΟΠΑΦΜΑΗ του ΔΗΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ,  Είδος 
αναθέτουσας αρχής: ΝΠΔΔ(ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – υποτομέας ΟΤΑ.) . Ταχ.Δ/νης Έδρας: 
Μ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 4 (έδρα) , Τ.Κ. 71305, Τηλ: 2810300100 E-mail:dopafmai.heraklion@gmail.com,/ heraklion.gr   

2. Προϋπολογισμός Διαγωνισμού (Π/Υ): Συνολικός Π/Υ με ΦΠΑ 24%: 262.880,00 € (Καθαρή Αξία: 212.000,00 €, 

ΦΠΑ: 50.880,00 €). 

3. Τα υλικά της σύμβασης και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44112230-9. 

4. Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

5. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

6. Χρόνος παράδοσης: Όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη.  

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη. 

8. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η ελάχιστη εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό 

των 4.240,00 € (τέσσερις χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ). 

9. Παραλαβή προσφορών: Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

ως άνω συστήματος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) είναι η 13/06/2022 

και ώρα 15:00:00.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (διενέργεια διαγωνισμού) θα πραγματοποιηθεί 

την 17/06/2022 και ώρα 10:00:00π.μ.   

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 

κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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12.Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 60-7131.005  του προϋπολογισμού 2022  του  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 

του Δήμου Ηρακλείου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-22/2022 (αρ. πρωτ. 808/28-3-2022) (ΑΔΑΜ: 

22REQ010275323/28-03-2022 , ΨΞ1ΗΟΡΔΜ-83Η) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την έγκριση της 

δαπάνης, τη δέσμευση και τη διάθεση της πίστωσης, με χρηματοδότηση  από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005). 

13. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα:  Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Ηρα στη διεύθυνση (URL) :: www.herakion.gr  στη διαδρομή: Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις 
– Δημοπρασίες). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση 
(URL):   www.heraklion.gr   στην διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:161833.  
Περίληψη διακήρυξης αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρ.66 του Ν.4412/2016. Η δαπάνη 
των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο  

14.Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα 

Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ  του Δήμου Ηρακλείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ   

       ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
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