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Ηράκλειο, 23/12/2021 
 
 
Aρ. Πρωτ.: 128465       

             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Ηρακλείου 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με σφραγισμένες προσφορές για την 
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: 

                      «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1ΗΣ 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ MINI BUS» 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α./ Κωδικός 
NUTS: EL 431  Αγίου Τίτου 1 (έδρας) , Τ.Κ. 71202 Τηλ: 2813 409185-186-189-428-468, Fax: 2810 229207  
E-mail:  prom@heraklion.gr & Ιστοσελίδα:www.heraklion.gr 
2. Προϋπολογισμός της υπηρεσίας: Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 13% ανέρχεται στο ποσό των 1.116.402,39 € (Καθαρή Αξία 987.966,72€ , ΦΠΑ : 128.435,67 €). 
3. Κριτήριο ανάθεσης: Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής με την προϋπόθεση ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 
που εμπεριέχεται ως παράρτημα του τεύχους διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου (και για τις τρεις γραμμές mini bus). Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο 
του αντικειμένου . Οι απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσίας αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής 
μελέτης που αποτελεί παράρτημα της αναλυτικής διακήρυξης. 4. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές 
δεν γίνονται δεκτές. 5. Χρονοδιάγραμμα υπηρεσίας: Ο χρόνος διάρκειας της παροχής υπηρεσίας  ορίζεται σε 
δεκαοκτώ μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού. 6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται αναλυτικά 
στη Διακήρυξη.   7.Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού Π/Υ χωρίς ΦΠΑ, 
ήτοι στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (19.759,33 

€).8.CPV: 60112000-6 (Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών). 9. Υποβολή προσφορών: Η καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21 - 02/2022 και ώρα 15 : 00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 2 5 / 02 / 
2022 , ημέρα  Π α ρ α σ κ ε υ ή  και ώρα 11:00 π.μ.  
10.Χρόνος ισχύος προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών. 11. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση 

(URL) :www.heraklion.gr στη διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 149334  Προκήρυξη (περίληψη 
της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 
καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL):www.herakion.gr. Η 
προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) του διαγωνισμού αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο: 
http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 12.Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Ηρακλείου (Τηλ.2813409185-189 -
428). 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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