
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την επιλογή αναδόχου, βάσει του Π∆ 28/80, µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά 
πόλη», ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% 

 
Ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης, µε διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, προχωρά στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου βάσει του Π∆ 28/80, 
µε κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά µε τίτλο 
«∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 

Περιγραφή /αντικείµενο της σύµβασης:  
Ο ∆ήµος Ηρακλείου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού που έχει ήδη ξεκινήσει 
και του Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου,  προτίθεται να επιλέξει ανάδοχο µελετητή  µε την 
διαδικασία που προβλέπει το Π∆ 28/80 περί ανάθεσης υπηρεσιών προκειµένου να εκπονήσει 
την «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη  διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη». 
Σκοπός της παροχής υπηρεσιών είναι η σύνταξη οδηγιών και η καταγραφή των απαιτούµενων 
ενεργειών µε στόχο:  

• την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής της Παλιάς Πόλης, 
• την προβολή των ιδιαίτερων ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της, 
• την αναγνωρισιµότητά της σαν τουριστικός προορισµός και  
• την προβολή του ενιαίου χαραχτήρα της,   

 

µέσω της δηµιουργίας ενός ενιαίου συστήµατος σήµανσης και πληροφόρησης το οποίο: 

• θα διαρθρώνεται σε θεµατικά επίπεδα,  
• θα περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να είναι αποτελεσµατικό στη 

χρήση του από τον επισκέπτη της πόλης,  
• θα έχει τα τεχνικά στοιχεία που θα συνάδουν µε τον χαρακτήρα της πόλης και θα 

συµβάλλουν στην ανάδειξη της ταυτότητας του χώρου.  

Οι απαιτήσεις της Πρόσκλησης εκδήλωσης περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 
Τεχνικών απαιτήσεων «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος 

στην παλιά πόλη», που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 
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Τόπος εκτέλεσης υπηρεσίας:  ∆ήµος Ηρακλείου 
Προϋπολογισµός έργου: Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις 
3.000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Ο προϋπολογισµός της  εν 
λόγω υπηρεσίας θα βαρύνει τον  ΚΑ: ΚΑ Εξόδων: 30-7412.209 «∆ηµιουργία υποδοµών 
για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά πόλη» και πίστωση για το τρέχον έτος 
3.000,00 ευρώ. 
∆ιάρκεια υλοποίησης υπηρεσίας: ∆ύο µήνες (2) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης. 
Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσµία υποβολής των 
προσφορών εκπνέει την 23η ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 11:00 π.µ. Οι προσφορές 
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου, Αγίου Τίτου 1.  

Οι προσφορές, για να γίνουν δεκτές, υποβάλλονται µέσα σε ένα κυρίως ενιαίο 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις :  

Ο ενιαίος αυτός φάκελος προσφοράς κάθε υποψηφιότητας περιλαµβάνει τους 
ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους υποφακέλους, οι οποίοι πρέπει να είναι ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ 
και να αναφέρουν εξωτερικά όλες τις ενδείξεις του ενιαίου φακέλου όπως παραπάνω κι 
επιπλέον: 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α:  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, θα πρέπει να 
υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισµού µαζί µε την προσφορά τους:  

1/Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75),  στην οποία: 

α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

β. ∆ήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως. 

2/Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 
όπου να δηλώνεται ο Υπεύθυνος Έργου. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Θα πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, όλα τα στοιχεία για 
την περιγραφή της υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο της παρούσας πρόσκλησης. 
Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, τα 
περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στην συνέχεια: 

 
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
αρ.πρ. ......... 

για την επιλογή αναδόχου, βάσει του Π∆ 28/80,  µε τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά  

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ηµιουργία υποδοµών για χάραξη διαδροµών ενδιαφέροντος στην παλιά 
πόλη» ενδεικτικού προϋπολογισµού 3.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 23%» 
 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 
 



 

• Υπεύθυνος έργου  
• Μεθοδολογία Υλοποίησης Έργου 

Η ενότητα "Υπεύθυνος έργου" περιέχει τουλάχιστον στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο 
υπεύθυνος έργου έχει αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση 
συµβάσεων συναφών µε την προκηρυσσόµενη, την οποία να µπορούν να τεκµηριώσουν 
επαρκώς.  
Η αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόµοιων 
εργασιών - υπηρεσιών,  όπως:  
 

• Μελέτες  ∆ικτύων - Υποδοµών Σήµανσης  
• Σχεδιασµό - δηµιουργία εκθεσιακών & µουσειακών χώρων  
• ∆ηµιουργία δικτύων διαχείρισης - προβολής πολιτιστικών πόρων (πχ. δίκτυα 

πολιτιστικών διαδροµών)  

Για το λόγο αυτό, ο προσφέρων πρέπει να προσκοµίσει πίνακα συναφών έργων (τίτλος 
έργου-µελέτης, συνοπτική περιγραφή, αναθέτουσα Αρχή, οικονοµικό αντικείµενο, 
διάρκεια εκτέλεσης του έργου) που έχουν εκτελεσθεί συνοδευόµενο από πιστοποιητικά 
ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών, (βεβαίωση υπηρεσίας ή αριθ. 
Τιµολογίου ή υπεύθυνη δήλωση, κλπ). 

Ο πίνακας προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος: 

Υπόδειγµα Πίνακα Συναφών Έργων 

Α/Α 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 
(∆ηµόσιος ή 
ιδιωτικός 
τοµέας) 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σ ΕΡΓΟΥ 

% ΚΑΙ ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ (ΟΤΑΝ ΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ / 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣ
ΗΣ 

       
       

 

Θα πρέπει τα σχετικά στοιχεία να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 

εµπεριστατωµένα ώστε να δίνουν σαφή εικόνα της εµπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου 

σε παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών και σε παρόµοιες µε τις ζητούµενες υπηρεσίες. 

Επίσης ο υποψήφιος µελετητής  πρέπει να προσκοµίσει κατάλογο µε γενικές 
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, τον τεχνικό εξοπλισµό και τις 
εγκαταστάσεις, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και δυνατότητα 
παραγωγής της εργασίας.  
Ο υποψήφιος µελετητής θα πρέπει να έχει στην διάθεση του (επί ποινή αποκλεισµού) το 
παρακάτω εξειδικευµένο προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «οµάδα 
εργασίας»:  
Συνεργάτες µε πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην παροχή των 
παρακάτω υπηρεσιών:  

• Αρχιτέκτονα µηχανικό ή χωροτάκτη µε εµπειρία σε θέµατα εκπόνησης µελετών 
διαχείρισης - προβολής πολιτιστικών πόρων.  

•  Γραφίστα µε εµπειρία στη ανάπτυξη συστηµάτων – δικτύων σήµανσης 
τουριστικών διαδροµών (πχ. Πολιτιστικών διαδροµών, θεµατικών διαδροµών 
κλπ).  

Η αµοιβή των ειδικών συνεργατών θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.  
 

 



 

Η ενότητα "Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου" περιέχει αναλυτική περιγραφή 
του τρόπου µε τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και 
ειδικότερα: 

Αναλυτική παρουσίαση της µεθοδολογίας και διαδικασίας εκτέλεσης του προς ανάθεση 
έργου. Παρουσίαση του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος των εργασιών υλοποίησης του 
έργου και προγραµµατισµός ολοκλήρωσης των επιµέρους παραδοτέων. 

Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου 
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, 
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Περιεχόµενα φακέλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Στον φάκελο µε την ένδειξη «οικονοµική προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του προσφέροντα. 
Στην οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή, όπως ορίζεται κατωτέρω :  
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΤΙΜΗΜΑ Αριθµητικώς Ολογράφως 

1 

Μελέτη 
∆ηµιουργίας 
– σήµανσης 
Τουριστικών 
∆ιαδροµών 
Παλιάς 
Πόλης 
Ηρακλείου 

αποκ 1 € €   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: €   

ΦΠΑ (23%): €   

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ €   

 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς.  

Η αµοιβή του αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες κατά 
την υλοποίηση του έργου. Η οικονοµική προσφορά  θα είναι υπογεγραµµένη από το 
νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της πρόσκλησης. 

 

∆ιαδικασία Αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί 
µε την αριθµ. 694/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Το έργο θα ανατεθεί µε 
βάση την τεχνικοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει από την 
συσχέτιση της βαθµολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων 
οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων.  

Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 



 

Στην φάση αυτή θα γίνει βαθµολόγηση των κριτηρίων που είναι σύµφωνα µε τους 
όρους της προκήρυξης, σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ως εξής:  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α Μεθοδολογία και Τεχνικές υλοποίησης του έργου   60% 

Α1 

Ανάπτυξη της µεθοδολογίας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης:  

Παρουσίαση, ανάλυση και ερµηνεία των προτεινόµενων µεθόδων και 
τεχνικών, αποτύπωση του περιεχοµένου και της δοµής του κάθε 
παραδοτέου. 

20% 

Α2 

Αντίληψη και κάλυψη των απαιτήσεων: 

Επάρκεια και δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του έργου, 
σαφήνεια της πρότασης σε όλα τα στάδια υλοποίησης. 

30% 

Α3 

∆ιαχείριση και Τεχνική υποστήριξη:  

Υπηρεσίες σχεδιασµού, ελέγχου και διασφάλισης των όρων ποιότητας 
των παραδοτέων.  

10% 

Β Επάρκεια του υπεύθυνου έργου 40% 

Β1 
Αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων 
συναφών µε την προκηρυσσόµενη 20% 

Β2 
Επάρκεια κάλυψης αναφορικά µε τον τεχνικό εξοπλισµό, τις 
εγκαταστάσεις και το προσωπικό που απασχολεί ο υπεύθυνος έργου 
προκειµένου να υλοποιήσει το έργο  

10% 

Β3 
Εµπειρία και γνώση του ιστορικού χαρακτήρα και των ιδιαιτεροτήτων 
της πόλης του Ηρακλείου συµπεριλαµβανοµένου και του θεσµικού 
πλαισίου που τη διέπουν.   

10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

Όλα τα επί µέρους στοιχεία των οµάδων (Α και Β) βαθµολογούνται µε ένα ακέραιο 
βαθµό. Οι 100 βαθµοί δίνονται για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι τους 110 βαθµούς για τις 
περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης µειώνεται µέχρι 
τους 80 βαθµούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι προδιαγραφές, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί επουσιώδεις και 
η προσφορά ως αποδεκτή. 

Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο ο βαθµός της Επιτροπής θα πολλαπλασιαστεί επί τον 
επιµέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου για να προκύψει ο βαθµός του 
κριτηρίου αυτού. Ακολούθως θα υπολογιστεί το άθροισµα των βαθµών όλων των 
κριτηρίων όλων των οµάδων κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθµό της 
Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Η τεχνική ικανότητα και 
καταλληλότητα του κάθε συµµετέχοντος αξιολογείται, µε το συνολικό βαθµό τεχνικής 
προσφοράς (ΣΒΤΠ), που υπολογίζεται από τον τύπο:  

ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ / ΑΒΤΠmax * 100  

Όπου: ΑΒΤΠmax είναι η απόλυτη βαθµολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς.  



 

Επίσης η Συνολική Βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς αιτιολογείται µε έκθεση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας/Αξιολόγησης προσφορών ως προς τα θετικά σηµεία και τις 
αδυναµίες της πρότασης σε σχετικό έντυπο.  

Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς 

Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογιστεί ο Σχετικός Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς 
(ΣΒΟΠi), ως εξής:  

ΣΒΟΠi = (ΟΠmin) / (ΟΠi) * 100  

Όπου: ΟΠmin είναι η µικρότερη ύψους Οικονοµική Προσφορά που αξιολογήθηκε,  

 ΟΠi είναι η Οικονοµική Προσφορά κάθε ∆ιαγωνιζόµενου.  

Εάν η προσφερόµενη τιµή ενός συµµετέχοντα είναι ιδιαίτερα χαµηλή, η Επιτροπή 
∆ιενέργειας/Αξιολόγησης καλεί τον υποψήφιο ανάδοχο να την αιτιολογήσει και εάν 
αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται.  

Υπολογισµός των Ανοιγµένων Προσφορών 

H Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη της τη βαθµολογία των Τεχνικών Προσφορών και των 
Οικονοµικών Προσφορών, προβαίνει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών µε τον 
υπολογισµό της συµφερότερης προσφοράς. Η Ανοιγµένη Προσφορά (ΑΠ) θα 
υπολογιστεί µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο:  

ΑΠ = (ΣΒΤΠ * 0,85) + (ΣΒΟΠ * 0,15)  

Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνεται η προσφορά µε το µεγαλύτερο βαθµό Τεχνικής 
Προσφοράς.  

Τρόπος Πληρωµής  

Η συµβατική αξία των υπηρεσιών θα καταβληθεί στον ανάδοχο µε την οριστική 
παραλαβή και τον έλεγχο των παραδοτέων από την αρµόδια επιτροπή.  

 
Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ερωτήµατα γραπτώς στο 
email: nikolidaki-k@heraklion.gr  προκειµένου να λάβουν γραπτές απαντήσεις. 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ 

 


