
  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

 Ηράκλειο, 14.01.2015 

Αρ. Πρωτ. 33 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας 

κατόπιν συλλογής προσφορών για: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τις 

διατάξεις: 

1. Του Κανονισμού της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ. 

2. Των Αποφάσεων 15 & 16 του Πρακτικού 108/14.11.2014 Δ.Σ. ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ. 

3. Της προκαταρκτικής έκθεσης για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» η οποία συνοδεύει 

την παρούσα. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα 

Ανακοινώσεων του Δήμου Ηρακλείου, ημέρα Τετάρτη 14/01/2015 έως και την Τετάρτη 

28/01/2015 και ώρα 13:30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό 

ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Πλαστήρα και Ρωμανού Τ.Κ. 71201 

τηλ. 2810228203 και 2810229971, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η 

οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα αποτελείται από τον φάκελο των 

Δικαιολογητικών και τον Φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.500€ μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

 

Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης εργασίας ορίζεται σε 1 μήνα από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και θα καθοριστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας και να είναι 

εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι 

οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού: 
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Α. Φάκελος Δικαιολογητικών 

1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι: 

1.1. έλαβαν γνώση των όρων της προκαταρκτικής έκθεσης της μελέτης και αποδέχονται 

αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

1.2. δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

1.3. δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

1.4. δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

1.5. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών. 

2. Αντίγραφο διπλώματος μηχανικού με αντικείμενο την πληροφορική και τις επικοινωνίες ή 

πτυχίου της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.  

3. Επικαιροποιημένο Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου και το 

ειδικό επάγγελμα του, να προκύπτει από την εγγραφή του. 

4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκπόνηση της μελέτης η οποία προϋποθέτει ότι 

θα πρέπει να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία θα είναι ικανοί, να 

ανταπεξέλθουν, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση μελέτης. Τούτο οφείλουν να αποδείξουν, 

καταθέτοντας με την Προσφορά τους εντός του Φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 

Πίνακα Μελετών τις οποίες έφεραν εις πέρας ή στις οποίες συμμετείχαν κατά τα «πέντε» (5) 

τελευταία έτη και είναι αντίστοιχες με την υπό Ανάθεση μελέτη. 

 

Β. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα περιέχει την οικονομική προσφορά του 

διαγωνιζόμενου στην οποία θα αναγράφεται το ποσό της προσφοράς αριθμητικώς και 

ολογράφως. 

 

Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή Επιτροπή της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ με κριτήριο την χαμηλότερη 

τιμή εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

 

 

 Ο Πρόεδρος 

  

 

 

 Γιάννης Ξυλούρης 
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