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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
1. Ο Δήμος Ηρακλείου, προκηρύσσει τακτικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του
έργου με τίτλο « Επιστημονικός Σύμβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης του ΣΧΥ Ηρακλείου»,
με προϋπολογισμό 89.430,89 € ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 € ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την
ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr και από την έδρα της υπηρεσίας (Δήμος
Ηρακλείου – Τμήμα Περιβάλλοντος / Διεύθυνση: Ανδρόγεω 1 & Πλατεία Καλλεργών γωνία – Ηράκλειο
Κρήτης) , μέχρι τις 15.00 μ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813409206, FAX επικοινωνίας 2813409235, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Κων/νος Μπαριτάκης.
3. Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφράγισης των προσφορών και ώρα λήξης
παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 15 – 05 – 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. Ο
διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου στο Δήμο Ηρακλείου.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν.
2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία
κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας
που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια
εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
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Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή
συνεταιρισμοί, ή κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που
ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Η παροχή των υπηρεσιών που αφορά η παρούσα
δεν επιφυλάσσεται με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις σε μια συγκεκριμένη
επαγγελματική τάξη.
5. Η διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης
έως 31/12/2015. Αν η Πράξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ολοκληρωθεί νωρίτερα,
αντίστοιχα θα ολοκληρωθεί και η παρούσα σύμβαση.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.472,00
ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 5 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος
των προσφορών είναι 3 μήνες.
7. Η σύμβαση συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007 – 2013 και κατά 30% από την ιδία συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου.
8. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς».
9. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου μετά από τη σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης από την αρμόδια
Επιτροπή Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, που έχει οριστεί με την υπ' αριθμόν 240/2013
της Οικονομικής Επιτροπής.
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