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Ρληροφορίεσ: 

Μαρία Βιςκαδοφρου  

Πρόεδροσ Επιτροπισ Προμθκειϊν/Ζργων 

2810 264565 / Fax: 2810264561 

 

ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΗΣ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

Σθλ: 2810264578/ Fax: 2810264561 

 

ΘΕΜΑ:  Ρρομήθεια ηλεκτρολογικοφ πίνακα 
πιεςτικοφ  ςυςτήματοσ  για τα  Δφο Αοράκια - 
ΝΚΓΗ. 

                     ΑΙΘ. Ρρωτ :   1367  

Ημερομηνία:    14.8.2019 

ΚΑΘΑΟ ΡΟΣΠ: : 4.032,25 € 

ΦΡΑ (24)  : 967,75 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΡΟΣΟ : 5.000,00 € 
 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ  

Ρρομήθεια ηλεκτρολογικοφ πίνακα πιεςτικοφ  ςυςτήματοσ  για τα  Δφο Αοράκια - ΝΚΓΗ. 

Η Ανάπτυξη Αθλητιςμοφ Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ ανακοινϊνει ότι κα προβεί ςτθν προκιρυξθ   
διαγωνιςμοφ που αφορά τθν προμικεια  Ρρομήθεια ηλεκτρολογικοφ πίνακα πιεςτικοφ  
ςυςτήματοσ  για τα  Δφο Αοράκια – ΝΚΓΗ,  (CPV 31211000-8) για τισ ανάγκεσ του 
Παγκρθτίου ταδίου με  προχπολογιςκζν ποςό 5.000,00 € (ήτοι:  4.032,25 € + 967,75 € = 
5.000,00 €).  

 

Η προμικεια κα γίνει  ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, 
κατά το ζτοσ 2019 ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ και αποφάςεισ: 

 τον Ν.4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ 147/Ά/08-08-2016).  

 το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ 
και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 

 το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ»,  

 τθν με αρικμό πρωτ. 30/2019  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τθσ  Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, για τον οριςμό τθσ Επιτροπισ 
Προμθκειϊν και Ζργων τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ, 

 τθν με αρικμό πρωτ. 99/2019  απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τθσ  Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ Ηρακλείου, 

 τον προχπολογιςμό τρζχοντοσ ζτουσ 2019 τθσ Ανάπτυξθ Ακλθτιςμοφ 
Ηρακλείου ΑΕ ΟΣΑ, από όπου και κα αντλθκεί θ δαπάνθ των 5.000,00 €  
με ΦΠΑ 24%. 

 

Σο ςυνολικό προχπολογιςκζν ποςό 5.000,00 €   (ήτοι:  4.032,25 € + 967,75 
€ = 5.000,00 €) αναλφεται  ωσ εξισ: 

 

ΑΔΑ: Ω4Ε5ΟΛΕΙ-ΜΡΖ
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ΡΕΙΓΑΦΗ  
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ/ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 
ΕΙΔΟΥΣ ΦΡΑ (24%) Ν. ΣΥΝΟΛΟ 

Ρρομήθεια 
ηλεκτρολογικοφ 
πίνακα πιεςτικοφ  
ςυςτήματοσ  για τα  
Δφο Αοράκια (ΝΚΓΗ). 

1 4.032,25 € 4.032,25 € 967,75 €  5.000,00 € 

   

4.032,25 € 967,75 € 5.000,00 € 

 

 Προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μζχρι και τισ 26-08-2019  ημζρα Δευτζρα  ςτο 
Πρωτόκολλο τθσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ   μζχρι τισ 14:00 ςτθν διεφκυνςθ πφρου 
Μουςτακλι 25, Περιοχι Λίντο,   Σ.Κ.  71305 και πλθροφορίεσ δίνονται από 
το τμιμα γραμματείασ  τθλ.  2810  264565 όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ.   Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν ίδια θμζρα ςτισ 15:00, 
από τθν γνωμοδοτικι επιτροπι του διαγωνιςμοφ. 

 

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ τα παρακάτω:     

1. Σα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που κα κατατεκοφν ςφμφωνα με το άρκρο  6 
τθσ υγγραφισ Τποχρεϊςεων που επιςυνάπτεται.   

2. Η οικονομικι προςφορά των ςυμμετεχόντων ςτθν οποία κα αναγράφονται 
αναλυτικά οι τιμζσ ςτο τιμολόγιο προςφοράσ.  

3. Η τιρθςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
4. Η θμερομθνία παράδοςθσ τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ (το αργότερο 30 

θμζρεσ μετά τθν ανάρτθςθ του ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΗΜΔΗ). 
5. Προςφορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ απορρίπτεται. 
6. Προςφορά που παρουςιάηει ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ απορρίπτεται. 
7. Προςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ των τιμϊν κρίνεται ωσ 

απαράδεκτθ. 
8. Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με απόφαςθ Πρόεδρου του Δ τθσ 

ΑΑΗ ΑΕ ΟΣΑ.    
  

 

ΘΕΩΗΘΗΚΕ  

 

Ρρόεδροσ ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ  

Κωνςταντίνοσ Βαρδαβάσ 

Αντιδιμαρχοσ Ακλθτιςμοφ 
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