
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΙΩΝ 

 

Ηράκλειο, 16-12-2021 

 

Aρ. Ρρωτ.: 125757 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   

Ο Δήμος Ηρακλείου  

προκθρφςςει θλεκτρονικό ανοικτό διαγωνιςμό, άνω των ορίων, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ για τθν Υπθρεςία: 
«Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ Ρεριεχομζνου Διμου Ηρακλείου» 

1. Ανακζτουςα Αρχι - Στοιχεία επικοινωνίασ: 

Ανακζτουςα αρχι: ΔΗΜΟΣ ΗΑΚΛΕΙΟΥ 

Είδοσ ανακζτουςασ αρχισ: Ο.Τ.Α. 

Αγίου Τίτου 1 (ζδρα) , Τ.Κ. 71202  

Τθλ: 2813 409185-186-189-403-428-468 

E-mail: prom@heraklion.gr  

Ιςτοςελίδα: www.heraklion.gr  

Κωδικόσ NUTS: EL 431 

2. Ρροχπολογιςμόσ (Ρ/Υ):  Συνολικόσ Ρ/Υ με ΦΡΑ: 194.680,00€ 

3. Ρθγι χρθματοδότθςθσ: Από πόρουσ του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Κριτθσ 2014-2020, ΕΣΡΑ. 

4. Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Στθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ (www.heraklion.gr) είναι διακζςιμα όλα τα ςυμβατικά  τεφχθ τθσ 
παροφςασ. (Αρχικι► Επικαιρότθτα► Διακθρφξεισ – Δθμοπραςίεσ) 

Επίςθσ θ προκιρυξθ κακϊσ και το ςφνολο των τευχϊν δθμοπράτθςθσ   διατίκενται  και ςε ζντυπθ μορφι από το 
Γραφείο Ρρομθκειϊν του ∆ιµου Ηρακλείου  ςτθ διεφκυνςθ Νικολάου Ρλαςτιρα 49 (Ρολιτιςτικό Κζντρο Ηρακλείου) 
, Ηράκλειο Κριτθσ , Τ.Κ. 71201,  τθλ.2813 409185-186-189-403-428-468, όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και οι 
οικονομικοί φορείσ/ενδιαφερόμενοι μποροφν  να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.  

5. Κωδικόσ CPV: CPV: 72262000-9 & 92500000-6. 6. Κωδικόσ NUTS κφριου τόπου παράδοςθσ τθσ 
προμικειασ/εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ:  EL431 

7. Ρεριγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ είναι: Η υπθρεςία «Ψθφιακό Αποκετιριο Τουριςτικοφ και Ρολιτιςμικοφ 
Ρεριεχομζνου Διμου Ηρακλείου» αποτελεί το υποζργο 1 τθσ αντίςτοιχθσ πράξθσ θ οποία εντάχκθκε, προκειμζνου να 
χρθματοδοτθκεί, με κωδ. ΟΡΣ 5050840 , ςτο Ε.Ρ «Κριτθ» 2014-2020 ςτα πλαίςια τθσ με αρ. πρωτ. 3686/2019 
πρόςκλθςθσ: Για τθν υποβολι προτάςεων ςτθ δράςθ: 2.c.1:”Ενίςχυςθ εφαρμογϊν ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ 
πολιτιςμοφ και τουριςμοφ (τομζων RIS3Crete) ΕΤΡΑ-44/ΟΡΣ 3862. Η χρθματοδότθςθ κα γίνει από το  Ε.Ρ. Κριτθσ 
2014-2020 και ςυγκεκριμζνα από τισ πιςτϊςεισ ςτο Ρ.Δ.Ε τθσ ενταγμζνθσ με τθν υπ’αρικμ.4194/09-09-2020 
(ΑΔΑ:Ω38Ν7ΛΞ-ΤΦΞ) Απόφαςθσ Ζνταξθσ με ενάρικμο Ρ.Δ.Ε.: Κ.Α.2020EΡ00210049. 

9. Χρόνοσ παράδοςθσ υπθρεςίασ:  Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν Ημερομθνία Ραραλαβισ τθσ Σφμβαςθσ και ανάρτθςθσ 
τθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ.  

10. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ: Ππωσ περιγράφεται ςτο Τεφχοσ του Διαγωνιςμοφ Αναλυτικι Διακιρυξθ και 
Ραραρτιματα. 11. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ορίηεται ςε ποςοςτό 2% του Ρροχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ, 
δθλ. 3.140,00  Ευρϊ (157.000X0,02). 
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11.Κριτιριο ανάκεςθσ:  Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό, υποψιφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να υποβάλλουν 
προςφορά για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ. Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν τελικι 
βακμολογία θ οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφερόντων 
και των αντίςτοιχων οικονομικϊν προςφορϊν ςφμφωνα με τον μακθματικό τφπο που προςδιορίηεται ςτο τεφχοσ του 

διαγωνιςμοφ (Αναλυτικι Διακιρυξθσ και Ραραρτιματα αυτισ) . Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.  

 12. Ραραλαβι προςφορϊν:  Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν (μζςω ΕΣΗΔΗΣ) είναι θ    
03

η
/02/2022   θμζρα Πέμπτη και ϊρα 15:00 Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ και το άνοιγμα των προςφορϊν κα γίνει τθν 09

η
 /02 /2022 θμζρα 

Σετάρτη και ϊρα 11:00 π.μ. 13.Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: δϊδεκα  (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ  
θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ.  14. Γλϊςςα ςφνταξθσ προςφορϊν: Ελλθνικι 

15. Στάδια Διενζργειασ: Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΗΔΗΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ 
των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: Α) Ηλεκτρονικι 
Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά τθν προαναφερκείςα μζρα και 
ϊρα ανοίγματοσ προςφορϊν και Β) Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

16. Ενςτάςεισ – προδικαςτικζσ προςφυγζσ: Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ιςχφουν 
οι  διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 345 ζωσ 374) του ν. 4412/2016,  και το υπ’αρικ. 39 Ρροεδρικό Διάταγμα (Ρ.Δ)  
(ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεφχοσ Α) περί «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν(ΑΕΡΡ)»  

17. Δθμοςιεφςεισ: Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) 
:   www.heraklion.gr   ςτθν διαδρομι : Ρροκθρφξεισ  και καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ:  http://www.promitheus.gov.gr, ςτισ 24/12/2021   όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό: 146337 Ρροκιρυξθ 
ςτάλκθκε ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα Ε.Ε.E.Ε προσ δθμοςίευςθ με αρικμό αναφοράσ 2021-175410  ςτισ 16/12/2021  
Αρικ. προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ 2021/S 247-653660). Η προκιρυξθ και θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 
καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο 
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.herakion.gr  ςτθ διαδρομι: Αρχικι► 
Επικαιρότθτα► Διακθρφξεισ – Δθμοπραςίεσ ) ςτισ 24/12/2021 και αναρτάται ςτο διαδίκτυο ςτον ιςτότοπο  
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

 Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ορίηονται επακριβϊσ ςτο πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ 
και ειδικότερα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016, τεφχοσ Α'): Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και το άρκρο 107 του ν. 
4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017, τεφχοσ Α'): «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ/ Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)». 

18.Ρλθροφορίεσ: Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν ςτο Τμιμα 
Ρρομθκειϊν-Δθμοπραςιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν.  

Η  ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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