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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«Συμπλήρωση και επέκταση 

ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων και 

ένταξη τους στο σύστημα GIS  

στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου  

Ηρακλείου Κρήτης» 

Ηράκλειο, 23/11/2012 

Αρ. Πρωτ: 183188 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 

Προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  επιλογή 
Αναδόχου  του  έργου:  «Συμπλήρωση  και  επέκταση  ψηφιακών  γεωχωρικών  δεδομένων 
και ένταξη τους στο σύστημα GIS στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», 
με κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από τη στάθμιση 
της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων 
οικονομικών  προσφορών  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  και  θα  διεξαχθεί  με  σφραγισμένες 
προσφορές.  

Ο  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  28.250,00  €,  πλέον  ΦΠΑ  (23%),  ήτοι 
συνολικά  34.747,50  €  (τριάντα  τέσσερις  χιλιάδες,  επτακόσια  σαράντα  επτά  ευρώ  και 
πενήντα λεπτά). Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 5 (πέντε) μήνες. 

Οι  γενικοί  και  ειδικοί  όροι  του  διαγωνισμού  περιγράφονται  στο  αναλυτικό  Τεύχος 
Προκήρυξης. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  αρκεί  να  περιέλθουν  στο 
πρωτόκολλο  του Δήμου Ηρακλείου στη διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ 71202 Ηράκλειο,  το 
αργότερο μέχρι  τις 12/12/2012,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.   Προσφορές 
που  θα  κατατεθούν  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα  είναι  εκπρόθεσμες,  δεν 
αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού. Στις 12/12/2012 
και  ώρα  10:30  π.μ.  στα  γραφεία  της  Αναθέτουσας  Αρχής  θα  γίνει  η  αποσφράγιση  των 
κυρίως φακέλων των προσφορών και των φακέλων των δικαιολογητικών. 

Οι  υποβαλλόμενες  στο  διαγωνισμό  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους 
προσφέροντες  για  120  (εκατόν  είκοσι)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του 
διαγωνισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό Τεύχος 
Προκήρυξης. 

Κάθε  προσφορά  στο  διαγωνισμό  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  και  επί  ποινή 
αποκλεισμού  από  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής  αναγνωρισμένης  Τράπεζας  ή  του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ίσου με το 2% 
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (34.747,50 €), 
ήτοι ποσού  694,95 € (εξακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά). 

Αντίγραφα  της  παρούσας,  δίδονται  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες,  και ώρες από 10:00 
έως 14:00, από τα γραφεία της   Πολεοδομίας, Δημοτικό κτήριο πλατείας Δασκαλογιάννη, 
Τ.Κ.  71202,  2ος  όροφος,  γραφείο  216,  κα  Μανουσάκη  Ειρήνη    τηλ:  2813  409358,  ή  το 
γραφείο 215,  κα Παχάκη Στέλλα,  τηλ: 2813 409329. Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη, 
θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  πλήρη  στοιχεία  του  ενδιαφερομένου  (ονοματεπώνυμο, 
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διεύθυνση,  τηλέφωνο, αριθμός  τηλεομοιοτυπικής συσκευής  (fax),  ηλεκτρονική διεύθυνση 
(e‐mail).    Η  προκήρυξη  διατίθεται  επίσης  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου  Ηρακλείου, 
http://www.heraklion.gr 

Διευκρινίσεις σχετικά με  την παρούσα προκήρυξη δίνονται από  την  κα Μανουσάκη 
Ειρήνη  τηλ: 2813‐409358.  Γραπτές απαντήσεις  του Δήμου Ηρακλείου  επί  ερωτήσεων  των 
ενδιαφερομένων  θα  κοινοποιούνται  σε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  που  παρέλαβαν 
τεύχη του διαγωνισμού, μέσω Fax ή e‐mail. 
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