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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 12.04.2018

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Aρ. Πρωτ.: 31084

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α, Τ.Κ: 716 01
Προϊσταμένη Τμήματος
Ζαχαρένια Δρόσου
Τηλ: 2813 409178, Fax: 2813409870
E-mail: drosou@heraklion.gr
Πληροφορίες: Εμμ. Πετράκης
Τηλ.: 2813 409413, 2813 409199
E-mail: impulse@heraklion.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Υποστήριξη στην διαχείριση επικοινωνιακών δράσεων,
διοργάνωση εκδηλώσεων, παραγωγή και προώθηση
επικοινωνιακού υλικού»
στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «Integrated Management
Support for Energy efficiency in Mediterranean Public Buildings – IMPULSE»
(1MED15_2.1_M2_178)
του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
«Μεσογειακού Χώρου 2014-2020» («Interreg MED 2014-2020»)

Ο Δήμος Ηρακλείου (Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήμα
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων) προκηρύσσει διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με
συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016) για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην διαχείριση επικοινωνιακών
δράσεων, εγκατάσταση χώρου πληροφόρησης (info-kiosk) διοργάνωση εκδηλώσεων
(σεμιναρίου, focus group, συναντήσεων πολιτικής και εθνικού συνεδρίου) για την
υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στην προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της
πράξης «Integrated Management Support for Energy efficiency in
Mediterranean PUblic Buildings – IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)» στο
πλαίσιο του Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg
MED 2014-2020». CPVs: 79950000-8, 79951000-5, 79952000-2, 64216200-5,
39294100-0.
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A.1. Αναθέτουσα Αρχή - δραστηριότητα
Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αγίου Τίτου 1

Πόλη

Ηράκλειο Κρήτης

Ταχυδρομικός Κωδικός

712 02

Χώρα

GR431/EL431

Κωδικός ΝUTS

GR43/EL43 (KRITI/ΚΡΗΤΗ)

Τηλέφωνο

281.340.9000

Φαξ

281.340.9870

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info@heraklion.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διονυσίου 13Α, 716 01 Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού
281.3409.199, 281.3409.413,
Εμμ. Πετράκης, Παπαδομιχελάκη Μάρθα
impulse@heraklion.gr,
papadomichelaki-m@heraklion.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο

www.heraklion.gr.
Πίνακας 1

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και αποτελεί μη κεντρική Αναθέτουσα Αρχή. Ανήκει
στην Γενική Κυβέρνηση-Υποτομέας ΟΤΑ με κύρια δραστηριότητα «Γενικές
Υπηρεσίες».
A.2. Περιγραφή είδους υπηρεσιών και προϋπολογισμός
Η παρούσα σύμβαση αφορά την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας με
αντικείμενο την παραγωγή επικοινωνιακού και συνεδριακού υλικού, τον σχεδιασμό,
προμήθεια και εγκατάσταση περιπτέρου πληροφόρησης (info-kiosk) τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκδηλώσεων (σεμιναρίων, ομάδων
εστίασης-focus group, συναντήσεων πολιτικής και εθνικού συνεδρίου), υπό την
καθοδήγηση του Δήμου Ηρακλείου μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων. Με σκοπό την προώθηση και διάχυση των αποτελεσμάτων της
πράξης «Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean
Public Buildings – IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178)» του Προγράμματος
Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg MED 2014-2020», σε συγκεκριμένες «ομάδεςστόχους» και το ευρύ κοινό του Δήμου Ηρακλείου και της Κρήτης.
Το πλήρες αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο κείμενο της αναλυτικής
διακήρυξης. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν μεταβάλλεται
ουσιωδώς κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Δυνατότητα μεταβολής
υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Συνολικός προϋπολογισμός: Είκοσι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (€
20.950,00) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είκοσι πέντε χιλιάδες
εννιακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ (€ 25.978,00) με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση
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κατά 85% από το Διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
«Interreg MED 2014-2020» (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από εθνικούς πόρους της
Ελλάδας (ΠΔΕ).
A.3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Συνοπτικός Διαγωνισμός Σύμβασης Υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς που προσδιορίζεται βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Όπως αυτή θα προκύψει από την βαθμολόγηση
των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 416/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ηρακλείου.
A.4. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
Το έργο θα διαρκέσει από την υπογραφή της σύμβασης έως την 30.04.2019.
Η παράδοση των υπηρεσιών θα γίνει στην έδρα του Τμήματος Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Αλλά και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς
χώρους εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου, ή/και εντός ή εκτός Ελλάδας, όπως
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και που θα υποδειχθούν στον ανάδοχο
οικονομικό φορέα από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου
κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
A.5. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων
συμβάσεων, υπό τον όρο ότι δεν εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού που
προβλέπονται στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης. Επίσης, οι υποψήφιοι
οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιοτικής
συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.
A.6. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.heraklion.gr του Δήμου
Ηρακλείου.
A.7. Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για τμήμα του αντικειμένου
της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
A.8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν τις Προσφορές τους σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην σχετική Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 25.04.2018 και ώρα
12:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου στην Δ.Ε. Νέας
Αλικαρνασσού (Διονυσίου 13Α, 716 01 Ν. Αλικαρνασσός Ηρακλείου Κρήτης).
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν
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αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι συμμετέχοντες στον
Διαγωνισμό δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με την
σύνταξη και υποβολή των προσφορών τους, ανεξαρτήτως της εξέλιξης του
Διαγωνισμού. Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
A.9. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25.04.2018 και ώρα 12:30 στην
αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων του Δ.Η. στην Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού
(Διονυσίου 13Α, 716 01).
A.10. Ισχύς των προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για
120 ημέρες από την επομένη της ημέρας διενεργείας του διαγωνισμού. Προσφορά
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από τον Δ.Η. πριν
από τη λήξη της, για διάστημα μέχρι και τεσσάρων (4) μηνών.
A.11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο
πλήρες τεύχος της διακήρυξης και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.
4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
και το άρθρο 107 του ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεύχος Α'): «Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις/ Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
A.12. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

