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Ηράκλειο, 5/11/2021
Aρ. Πρωτ.: 107636

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Ηρακλείου έχει την ανάγκη της παροχής υπηρεσίας GPRS για την λειτουργία της
Εφαρμογής Στόλου Οχημάτων του, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες και καλεί τους
ενδιαφερομένους να καταθέσουν σχετική προσφορά 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) 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.
7) Το υπ αριθ. 92354/28-9-2021 Πρωτόγεννές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ009275478) και το
93829/1-10-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής για την ανάθεση της υπηρεσίας GPRS για την εφαρμογή του στόλου
οχημάτων.
8) Τον εκτελούμενο εγκεκριμένο Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους
2021. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6223.002, του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Συνδέσεις GPRS για την εφαρμογή του στόλου
οχημάτων»
9) Την διάθεση πίστωσης και την έκδοση της σχετικής ΑΑΥ (A-1579) με ΑΔΑ: ΨΗ4ΕΩ0Ο-ΝΨΙ
και με εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ009275478, συνολικού ποσού 720,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%., σε βάρος του Κ.Α. 00-6223.002 με τίτλο
«Συνδέσεις GPRS για την εφαρμογή του στόλου οχημάτων», του προϋπολογισμού του
Δήμου, του οικονομικού έτους 2021.
10)Την 105987/2-11-2021 απόφαση Δημάρχου έγκρισης της διενέργειας της ανάθεσης της
υπηρεσίας, με ΑΔΑ: 9ΔΞΠΩΟΟ-2Τ5
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11) Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό
και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται
12) Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας
Το συνολικό ποσό της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 13.935,48 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
(17.280,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6223.002 με τίτλο «Συνδέσεις
GPRS για την εφαρμογή του στόλου οχημάτων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου
Ηρακλείου και αναλύεται ως εξής:
Μηνιαίο
Κόστος/όχημα

ΦΠΑ
24%

3,23€

0,97€

Σύνολο Οχήματα
4,00€

180

Συνολικό Ποσό Ανά
Μήνα με ΦΠΑ και
τέλη

Συνολικό ποσό για το
Διάστημα
24 μηνών με ΦΠΑ και τέλη

720€

17.280,00€

Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση των καρτών SIM στα
συστήματα που διαθέτουν τα οχήματα
Προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι τις 10/11/2021 ημέρα Τετάρτη, 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, σε κλειστό φάκελο.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί
με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε
1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων,
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, όπου να δηλώνεται από τον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας σας ότι:








Έχετε λάβει γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού
προϋπολογισμού και της Συγγραφής Υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς.
Είστε ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
Είστε εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο
της υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος.
Δεν έχετε 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)
,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 έχετε 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
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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
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 Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(και με ειδική εντολή)
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
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