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Έκδ.1 αναθ.1 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016 ΠΡΟ-ΠΣΠ 000
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος
Τ.Κ: 71601, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Γιάννης Φανταουτσάκης
Τηλ.: 2813 409267
E-mail: yiannis@heraklion.gr

Ηράκλειο, 3/9/2021
Aρ. Πρωτ.: 83993

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της παροχής υπηρεσίας
κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί
τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:
1) Το άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 όπως αυτός ισχύει.
3) Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1
του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Το Ν. 4555/ΦΕΚ 133 Α’/19-7-2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
6) Του άρθρου 35 παρ. 3.β του Ν. 3274/2004
7) Της ΚΥΑ Αριθ. 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/07-10-2005)
8) Της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του Ν 3491/2006.
9) Την με αριθ. πρωτ. 17810/26-02-2021 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:6Β9ΡΩ0Ο-Ν47)
απόφασης Δημάρχου με αρμοδιότητα υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων
Δημάρχου, του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, της υπογραφής της
παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν. 4270/14 και της υπογραφής της παραγράφου ια
του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016, καθώς και του συνόλου των εγγράφων, βεβαιώσεων,
συμβάσεων, διακηρύξεων, κ.λ.π που εκδίδονται στα πλαίσια λειτουργίας των
υπηρεσιών τις οποίες επιβλέπουν, κατευθύνουν και ελέγχουν.
10) Την 205/2021 Απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό του ανώτατου επιτρεπτού ορίου
κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
11) Το υπ αριθ. 72529/2-8-2021 Πρωτόγεννές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009015775) και το
72728/2-8-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής για την ανάθεση της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας προς τον Δήμο
Ηρακλείου.
12) Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους
2021. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6223.001, του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Κινητή Τηλεφωνία»
13) Την διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-1399) με ΑΔΑ: 9ΘΠ2Ω0Ο8ΛΣ και με εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009032352, συνολικού ποσού
5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%., σε βάρος του Κ.Α. 00-6223.001
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με τίτλο «Κινητή Τηλεφωνία», του προϋπολογισμού του Δήμου, του οικονομικού
έτους 2021.
14) Την 75926/10-8-2021 απόφαση Δημάρχου έγκρισης της διενέργειας της ανάθεσης της
υπηρεσίας, με ΑΔΑ: 6ΓΦΝΩ0Ο-ΟΤ8
15) Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται
16) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας
Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 29.225,81 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
(36.240,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6223.001 με τίτλο «Κινητή
τηλεφωνία» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρακλείου και αναλύεται ως εξής:
Πρόγραμμα

CPV

1

Ποσότητα

Κόστος με Φ.Π.Α. και τέλη

Υποσύνολο

1

130,00 €

130,00 €

2

1

100,00 €

100,00 €

3

12

65,00 €

780,00 €

1

80,00 €

80,00 €

5

3

60,00 €

180,00 €

6

4

4

64212000-5

60,00 €

240,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

1.510,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ

36.240,00 €

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 10/9/2021 ημέρα Παρασκευή, στο πρωτόκολλο
του Δήμου στην Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202, και προς το Τμήμα Πληροφορικής,
υπόψη Κου Φανταουτσάκη Γιάννη, Διεύθυνση: Λ. Ικάρου 66, 1ος όροφος, Νέα
Αλικαρνασσός.
Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2813409267, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
από τους αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Πληροφορικής.
Η ανάθεση της υπηρεσίας αυτής θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για το σύνολο των
προγραμμάτων, τηρουμένων των όρων της τεχνικής περιγραφής που έχει εγκριθεί, του
ενδεικτικού προϋπολογισμού και της συγγραφής υποχρεώσεων που επισυνάπτονται. Η
υπηρεσία θα ανατεθεί σε μία ανάδοχο εταιρία και δεν διασπάται.
Περιεχόμενο Προσφοράς
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων,
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, όπου να δηλώνεται ότι:





Έχουν λάβει γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού
προϋπολογισμού και της Συγγραφής Υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς.
Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο
της υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος.
Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια
2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1)
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,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ,
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς των ΟΤΑ και
του δημοσίου

2) Τεχνική περιγραφή που θα περιέχει την ανάλυση για τα προσφερόμενα προγράμματα
και κάθε επιπλέον στοιχείο, που θα διευκολύνει την αξιολόγηση των προσφερόμενων
προγραμμάτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική μελέτη που αφορά την
ανάθεση των παραπάνω προγραμμάτων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης.
3) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης της
Οικονομικής Προσφοράς
• Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
• Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη
Δικαιολογητικά Ανάθεσης




Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου στο οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει
με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος
και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης
των δικαιολογητικών.
Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την ημερομηνία υποβολής.

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, μετά από την εισήγηση της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(και με ειδική εντολή)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Σισαμάκης Γεώργιος
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