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Αριθµός Πρωτ: 016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(Περίληψη ∆ιακήρυξης )
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.848,00 €
Φ.Π.Α.
: 3.648,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 15.200,00 €

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨
λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση 67/2017 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό συνοπτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο
την προσφερόµενη έκπτωση επί της τιµής για την προµήθεια «∆ιαδρόµων
& ελλειπτικών µηχανηµάτων εκγύµνασης».
Το αντικείµενο του διαγωνισµού αφορά το Παγκρήτιο και την αναβάθµιση του
εξοπλισµού που αφορά σε εξοπλισµό γυµναστηρίου. Ο διαγωνισµός ακολουθεί την
ανοικτή διαδικασία (ανοικτός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές) και η
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια, είναι σε 15.200,00 €
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υποβολή µέχρι την 22-01-2018, ηµέρα ∆ευτέρα και η ώρα λήξης της υποβολής
προσφορών ορίζεται η 14:00 µ.µ στην οποία συµπεριλαµβάνεται και δια του
ταχυδροµείου υποβολή δικαιολογητικών. Η έγκαιρη υποβολή αποδεικνύεται από το
βιβλίο πρωτοκόλλου της ΑΑΗ Α.Ε. Φάκελοι που υποβάλλονται εκπρόθεσµα θα
πρωτοκολλούνται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα επί αποδείξει. Η έναρξη
της διαδικασίας για άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα ξεκινήσει την ίδια µέρα
και ώρα 15.00 στην έδρα της ΑΑΗ Α.Ε στο Παγκρήτιο Στάδιο.
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Περίληψη της παρούσας να δηµοσιευθεί:
• ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµέρες πριν
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ηρακλείου (www.heraklion.gr)
• ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (www.aahaeota.gr)
• στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος στην οδό Αγ. Τίτου
αρ.1 του ∆ήµου Ηρακλείου
• στον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Σπύρου
Μουστακλή Παγκρήτιο Στάδιο
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Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Τηλ: +30 2810 215080 ◊ Fax: +30 2810 215090,

Σελίδα 1/1

