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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ανώγεια 13/12/2022

Αρ. πρωτ.:6953

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

Δράση 2.c.1 : Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete) –
του Ε.Π. 2014-2020

Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:

«Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων» με CPV: 72212520-2
Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων και συμπληρωματικό CPV: 32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων

Ο Δικαιούχος Δήμος Ανωγείων διακηρύττει ότι την 31η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
(λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία Δημοπρασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την υπηρεσία με τίτλο: «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο
Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.. του έργου είναι: 5051079 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο
Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων».
Η υπηρεσία Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων συντίθεται από τις
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία δαπάνη υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 225.680,00 ΕΥΡΩ
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της υπηρεσίας Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο Κέντρο
Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Ανωγείων, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 426/02-12-2022 από την Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Ανωγείων, ανέρχεται στο ποσό των 182.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 225.680,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη διεύθυνση διαδικτύου www.anogeia.gr. Επίσης από το ΚΗΜΔΗΣ, το ΕΣΗΔΗΣ, και τον ιστότοπο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μέχρι τις 31/01/2023.
Η διακήρυξη της υπηρεσίας έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία
μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς
και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας
αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη
στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.640,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ανωγείων.
Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι δέκα (10) μήνες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις
σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και του άρθρου 2.4. της διακήρυξης.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
β) ή τμηματικά με την παράδοση και παραλαβή των αντίστοιχών παραδοτέων
Η προθεσμία περάτωσης της υπηρεσίας είναι δώδεκα (12) μήνες ή τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ 44 και
συγκεκριμένα από την ΕΠ0021.
Ο Κωδικός Κ.Α. του έργου είναι 2020ΕΠ00210056.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Ανωγείων, αρμόδιοι υπάλληλοι Ζαχαρένια
Σκουλά, Πόπη Σφακιανάκη (τηλ.: 2834340412/ 2834340411 Φαξ: 2834031380) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων
(τηλ.:2834340412, Φαξ: 2834031380), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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