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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

O Δήμος Χανίων ανακοινώνει ότι μετά το άγονο αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. 

πρ. 86846/2013 και ύστερα από την  υπ΄ αρ. 890/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, 

προβαίνει στηv απευθείας ανάθεση  για την επιλογή αναδόχου  της  σύμβασης για τα είδη της Ομάδας 1,3,4,5 

και 6 , της προμήθειας «Εξοπλισμού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού» στα πλαίσια του 

προγράμματος «Αξιοποίηση Τεχνολογιών Αιχμής στην Πληρωμή Χρήσης και Διαχείριση Δημόσιων Πάρκινγκ 

(Η-ΠΑΡΚ)»  πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το  «Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 

2007-2013» και καλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές.  

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, 

για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις 

τεχνικές προδιαγραφές της 86846/2013 διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας 

ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας. Η εγγύηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% της αθροιστικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ) για την ομάδα ή τις ομάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόμενος καταθέτει προσφορά.   

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο προς το 

γραφείο Προμηθειών, το αργότερο μέχρι  25/11/2014 και μέχρι 11:00 π.μ.  

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια  τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η 

ένδειξη προσφορά για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και Δικτυακού Εξοπλισμού (Η-

ΠΑΡΚ).    

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν πλήρη φάκελο με όλα τα 

δικαιολογητικά  που προβλέπονται στην με αρ. πρωτ. 86846/2013 Προκήρυξη  Πρόχειρου Μειοδοτικού   

Διαγωνισμού και στο τεύχος «τεχνική περιγραφή-ενδεικτικός προϋπολογισμός», που εξακολουθούν  να 

ισχύουν. 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά  τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές 

Προδιαγραφές,  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κτλ) από το Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Χανίων, 

Κυδωνίας 29, τηλ.  28213 41760, κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

Χανίων www.chania.gr 
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Εσωτ. ∆ιανοµή:  
1. ∆ήµαρχο Χανίων 
2. Αντ/χο Χανίων, κο Νεκτάριο Αλεξανδράκη 
3. Τµήµα Προγραµµατισµού, Ποιότητας και Οργάνωσης 
4. Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας 
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