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Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Διαδραστικό 

Ηράκλειο (Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)»

Σας προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών 

παρατηρήσεων και σχολίων για την Διακήρυξη και των Παραρτημάτων αυτής της υπηρεσίας/πράξης με Τίτλο: «Διαδραστικό Ηράκλειο» (Ψηφιακές 

εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ)». Το τεύχος αφορά την υλοποίηση των Υποέργων 1&2  της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5050780   

πράξη ενταγμένη  στο Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 στα πλαίσια της με με αρ. πρ. 687/02-08-2019/ ΒΑΑ_he_5,  και της Α.Π. 6170/19-12-2019-08-2019/ 

ΒΑΑ_he_5, Ε.Π. «Κρήτη», - τροποποίηση πρόσκλησης  Ε.Π. «Κρήτη», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας 

και επιχειρηματικότητας της Κρήτης», και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο προϋπολογισμός της είναι 

169.032,26€ και πλέον Φ.Π.Α. (24%)  40.567,74€, δηλαδή σύνολο 209.600,00 €.   Η παρούσα ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στον ιστότοπο του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο “Διαβουλεύσεις”

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με 

την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο της 

Διακήρυξης. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να 

αποσταλούν στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο 

στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: 

diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου 

στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται 

ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχόλιων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται 

στο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr , αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση. Μετά το πέρας της προθεσμίας για 

τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr), με τα στοιχεία 

των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα 

σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας 

Διαβούλευσης.  Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

 

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στη σελίδα σας για διαβούλευση  για διάστημα (15) δεκαπέντε ημερών. Επίσης,  παρακαλούμε για την αποστολή όλων 

των σχολίων που θα προκύψουν σε συνέχεια της παραπάνω διαδικασίας στα e-mail: desdial@herklion.gr  και στο prom@heraklion.gr.

 

Για κάθε θέμα που αφορά τη διαδικασία  παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας.  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας. 

                                                                       

  

Δέσποινα Διαλυνά

Σχόλια

Όνομα  Μάνος
Καλαϊτζάκης

Email

mkalaitz@ics.forth.gr
Άρθρο  2.3.2  Βαθμολόγηση  και
κατάταξη προσφορών

Ημ/νία

16/10/2020

Στο σχέδιο της διακήρυξης, στη σελίδα 32, προτείνεται, ως τύπος βαθμολόγησης, ο λόγος της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της. Όπου 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο.

Λ =Προσφερθείσα τιμή/Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

Θεωρούμε ότι το είδος του διαγωνισμού απαιτεί κυρίως την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ως προς την ποιότητα και την επάρκεια των 

προτεινόμενων λύσεων.

Ο παραπάνω τύπος ευνοεί κατά τη γνώμη μας την πρόκριση των οικονομικότερων και όχι των ποιοτικότερων λύσεων.

Προτείνεται η χρήση τύπου υπολογισμού με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, όπως αναφέρεται ως 

παράδειγμα τύπου υπολογισμού στο Υπόδειγμα Διακήρυξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και τεκμηριώνεται από το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 

Διαβουλεύσεις

Προβολή Στοιχείων Διαβούλευσης - Διαβουλεύσεις http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchD...

1 από 2 2/8/2021, 3:21 μ.μ.



90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου εντύπου 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) όπου προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης/ βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)- οικονομικής 

προσφοράς (τιμής-κόστους).

Ένα παράδειγμα εφαρμογής τέτοιου τύπου είναι το ακόλουθο:

Λi = (85) * ( Βi / Βmax ) + (15) * (Kmin/Ki)

όπου:

Βmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i

Λi τελική βαθμολογία της προσφοράς το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ.

με εκτίμηση,

Μάνος Καλαϊτζάκης

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
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Διαδραστικό Ηράκλειο (Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ) 

 

Μοναδικός Κωδικός  20DIAB000013474 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ:   

Δημοσιεύθηκε 05/10/2020   Ημ/νία Λήξης 20/10/2020    
 

Α/Α Σημείο Παρατήρησης Σχόλιο ή Παρατηρήσεις 

ή 

κοινή ομάδα παρατηρήσεων 

Απάντηση 

Δικαιούχου 

Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, 

Οργανισμός Εταιρεία) 

1 Ενότητα 2.3 «Κριτήρια 

Αξιολόγησης», σελ. 32, 

2.3.2 «Βαθμολόγηση»  

 

 

Στο σχέδιο της διακήρυξης, στη σελίδα 32, προτείνεται, 

ως τύπος βαθμολόγησης, ο λόγος της προσφερθείσας 

τιμής προς την βαθμολογία της. Όπου πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι 

εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο. Λ 

=Προσφερθείσα τιμή/Τελική βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς Θεωρούμε ότι το είδος του διαγωνισμού 

απαιτεί κυρίως την αξιολόγηση των τεχνικών 

προσφορών ως προς την ποιότητα και την επάρκεια 

των προτεινόμενων λύσεων. Ο παραπάνω τύπος 

ευνοεί κατά τη γνώμη μας την πρόκριση των 

οικονομικότερων και όχι των ποιοτικότερων λύσεων. 

Προτείνεται η χρήση τύπου υπολογισμού με 

συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και 

για την οικονομική προσφορά, όπως αναφέρεται ως 

παράδειγμα τύπου υπολογισμού στο Υπόδειγμα 

Διακήρυξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και τεκμηριώνεται από το 

συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου 

εντύπου 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), 

παρ. II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2015/1986 της Επιτροπής (L 296) όπου προκύπτει η 

ΝΑΙ - 

Αποδεκτή 

Γίνεται αποδεκτή η σχετική 

παρατήρηση.  Τροποποιεί το 

μέρος της ενότητας 2.3 

«Κριτήρια Αξιολόγησης» και 

ενσωματώνεται στη διακήρυξη 

Με τον τρόπο αυτό 

βαθμολόγησης επιλέγεται ένα 

κριτήριο που διασφαλίζει:  

1.Τη βέλτιστη απορρόφηση της 

διαθέσιμης χρηματοδότησης 

2.Την προσέλκυση 

ποιοτικότερων προσφορών 

οικονομικών φορέων καθώς 

έχουν κίνητρο να δώσουν 

έμφαση στη κατάθεση (και 

υλοποίηση) μια ποιοτικότερης 

τεχνικής προσφοράς.  

Ινστιτούτο Πληροφορικής 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας 

mkalaitz@ics.forth.gr  
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δυνατότητα στάθμισης/ βαρύτητας μεταξύ τεχνικής 

(κριτηρίων ποιότητας)- οικονομικής προσφοράς (τιμής-

κόστους). Ένα παράδειγμα εφαρμογής τέτοιου τύπου 

είναι το ακόλουθο: Λi = (85) * ( Βi / Βmax ) + (15) * 

(Kmin/Ki) όπου: Βmax η συνολική βαθμολογία που 

έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά Βi η συνολική 

βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i Kmin το 

συνολικό συγκριτικό κόστος της οικονομικής 

Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή Κi το συνολικό 

συγκριτικό κόστος της οικονομικής Προσφοράς i Λi 

τελική βαθμολογία της προσφοράς το οποίο 

στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 


