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ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

1. Η Αλάπηπμε Αζιεηηζκνύ Ηξαθιείνπ ΑΕ ΟΣΑ κε δηεύζπλζε ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΠΤΡΟΤ ΜΟΤΣΑΚΛΗ, 

ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΣΑΔΙΟ, ΠΕΡΙΟΥΗ ΛΙΝΣΟ, 71303, Σει: +30 2810  2810 264568, Fax: +30 2810 264568 / 

2810 264561    ΠΡΟΚΤΡΉΔΙ   Ηλεκηπονικό Ανοικηό Γημόζιο Μειοδοηικό Γιαγωνιζμό για ηην 

ππομήθεια με ηίηλο:  «Ππομήθεια LED MATRIX SCORE BOARD για ηιρ ανάγκερ ηος Παγκπηηίος 

ηαδίος», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε σαμηλόηεπη ηιμή πξνζθνξάο γηα ην ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ζε 

επξώ, όπσο ζα πξνθύςεη από ηελ πξνζθνξά ησλ ππνςεθίσλ. Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηνπο 

όξνπο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 1121/26-06-2019. 

2. Ο ζπλνιηθόο ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο είλαη 150.000,00 € κε ην Φ.Π.Α. (24% )   

3. Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πιήξεο πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ.) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

http://www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα 

αλαξηεζεί ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.pdf), ζηε δηαδηθηπαθή πύιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Ε..Η.ΔΗ.. Επίζεο ζα παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη πξόζβαζε ζηε πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ θαη ηα 

ινηπά ηεύρε ηνπ παξόληνο δηαγσληζκνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ http:// www.heraklion.gr  

& http:// www.aahaeota.gr. 

 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ :  
Η Δηαδηθηπαθή πύιε  http://www.promitheus.gov.gr  ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. (Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  76306) 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 27/6/2019 θαη ώξα 10:00 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ και ώπα ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:23/07/2019 θαη ώξα 15:00 

 

4. Γηα ηελ αλσηέξσ δεκνπξαζία δεθηνί ζην δηαγσληζκό γίλνληαη: 

α.  Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο 

β.  Οη ζπλεηαηξηζκνί θαη 

γ.  Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά 

δ.  Κνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πάξνρνη) απαηηείηαη λα 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη 

λα εγγξαθνύλ ζην ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Ε..Η.ΔΗ. – Δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr.  
 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο εθαξκνγήο πνπ παξέρεηαη από ην δηαδηθηπαθό ηόπν 

ηνπ δηαγσληζκνύ, ζηε δηαδηθηπαθή πύιε http://www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.Δ.Η.. θαη θέξνπλ 

ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ ππνβάιινληαη κόλν από εγγεγξακκέλνπο ζην 

ζύζηεκα  νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί 

(όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο). Σα ππόςε αηηήκαηα/εξσηήκαηα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα, εληόο ησλ πξνζεζκηώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Δηαθήξπμε θαη ζα απεπζύλνληαη ζηελ 

Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην Δηαγσληζκό ή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ύζηεκα.  

 

5. Κάζε πξνζθνξά ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθά από εγγύεζε ζπκκεηνρήο ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζό 

πνπ ζα θαιύπηεη ηο 2% ηηρ πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ ππο Φ.Π.Α (άπθπο 157 παπ. 1α ηος Ν. 

4281/2014), ήηοι:  2.419,35 € (δύο σιλιάδων ηεηπακοζίων δεκαεννέα  εςπώ και ηπιάνηα πένηε λεπηά).  
 

6. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ησλ αλαθνηλώζεσλ θαη ηπρόλ επαλαιεπηηθώλ δηαγσληζκώλ ζηνλ Ειιεληθό Σύπν 

βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 
 

Να δημοζιεσθεί ζηις ημερήζιες εθημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΣΗ » και « ΠΑΣΡΙ » και ζηην εβδομαδιαία 

εθημερίδα ηοσ νομού Ηρακλείοσ « ΑΠΟΨΗ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ» 

 

Για ηην Ανάπηςξη Αθληηιζμού Ηπακλείος ΑΔ ΟΣΑ  

Ο Ππόεδπορ  

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ  ΒΑΡΓΑΒΑ  
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