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  Μέτρο 5.1 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» / Υποκατηγορία: «Δημοσιότητα, προβολή και ευαισθητοποίηση» 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 153.667/ΨΣ8872-B/8.10.2008 
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ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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«Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» & «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» 
στα πλαίσια του έργου,  «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 

 
 

                                                                                               Ηράκλειο, 4-11-2008 

   Αρ. Πρωτ.:  103956/5-11-08 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 712 01, προκηρύσσει Ανοικτό 
Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο τη συμφερότερη 
προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Προγραμματισμός και 
Διοργάνωση Εκδηλώσεων» & «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» στα πλαίσια του έργου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 
 
Περιγραφή /αντικείμενο της σύμβασης:Το προτεινόμενο έργο αφορά στις ενέργειες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Ηρακλείου στα αποτελέσματα 
και τη χρήση των Ψηφιακών παρεχόμενων Υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με 
χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» και σκοπεύουν άμεσα στην καθημερινή 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ψηφιακή τους διάσταση στην 
τοπική κοινωνία. Στόχος του έργου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την υλοποίηση έργων 
του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνεται ο 
Προγραμματισμός και η Διοργάνωση Εκδηλώσεων καθώς και η Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού. 
 
Τόπος εκτέλεσης εργασιών:  Δήμος Ηρακλείου 
 
Συνολική ποσότητα ή έκταση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  πενήντα 
οκτώ χιλιάδες ευρώ  (58.000,00) ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, όπου ο 
αναλογούν ΦΠΑ είναι 9.260,50  EUR και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ 48.739,50 EUR. 

Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 
90% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κρίνεται ότι δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη 
ποιότητα παροχής υπηρεσιών ή προσόντων των στελεχών της ομάδας έργου.  

Τα Τεύχη που συνοδεύουν την Προκήρυξη διατίθενται από το Δήμο Ηρακλείου (οδός Καρτερού 33, 
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, πληροφορίες Δέσποινα Διαλυνά, Γιάννης Σταυρακάκης τηλ. 
2810 331286, 2810 331287) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, δωρεάν από το Γραφείο Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 



Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης: Η καταληκτική ημερομηνία επιτυχούς 
ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Φυσικού αντικειμένου του έργου δεν μπορεί να είναι μετά την 
10/12/2008. 

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η 
σύμβαση:  - Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, - Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας. 
Προϋποθέσεις συμμετοχής:  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. 
 
Είδος διαδικασίας:  Ανοικτός Διαγωνισμός  
Κριτήρια ανάθεσης:  Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
προκήρυξη. 
 
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:Για δύο (2) μήνες από την 
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
  
Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών: Η προθεσμία υποβολής των 
προσφορών εκπνέει την Παρασκευή 21/11/08 και ώρα 10:00 π.μ. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική 
γλώσσα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αναλυτικής προκήρυξης. 
Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος του αντικειμένου του 
έργου.  
Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ να περιβληθεί ιδιαίτερη 
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά.  

Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δύο (2) μήνες από την ημέρα λήξης της 
προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 
Εγγύηση συμμετοχής: Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται προσφορές 
μόνο για το σύνολο του έργου. Προσφορές για μέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Συγκεκριμένα το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής είναι ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ 
ΕΥΡΩ (€ 2.900,00).  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα 
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ. 
 
Λοιπές πληροφορίες: Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το αναλυτικό 
τεύχος προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο:.Δευτέρα 10/11/2008 
Περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ την Παρασκευή 7-11-2008. 
 
Έξοδα δημοσίευσης : Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
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