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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Πληροφορίες:
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σπυριδάκη Κατερίνα
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
τηλ. 2810-278417, Fax 2810-341648
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
Ηλεκτρ. ταχυδρομείο (email):
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
a.spiridaki@apdkritis.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ικάρου και Σπανάκη 2
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: 713 07
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΟΛΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
TΗΛ.:2810-278417
ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑ :2810-341648
ΑΠ. 5393/28-1-2020
Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα www.apdkritis.gov.gr
(ειδικότερα www.apdkritis.gov.gr/el/γενική-διεύθυνση-χωροταξικής-και-περιβαλλοντικής-πολιτικής/διεύθυνσηυδάτων)
Περισσότερα στοιχεία περί του τεχνικού αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση
Οικονομικού (αρμόδιος : κα Κατερίνα Σπυριδάκη, τηλ.2810-278417) και τη Δ/νση Υδάτων της ΑΠΔ Κρήτης
(αρμόδιος : κα Αγγελική Μαρτίνου, τηλ.2813404136, κα Ιωάννα Μάρη , τηλ. 2813404168).
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τίτλος: «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Κρήτη 2014- 2020» και τόπος της παροχής προμήθειας είναι η: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: Η προς ανάθεση σύμβαση, κατόπιν ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας του
Ν.4412/16, θα αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος ενημέρωσης του κοινού για τα δεδομένα των ταυτοτήτων των
ακτών παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, μέσω εφαρμογής σε υπολογιστή,
tablet και κινητό τηλέφωνο.
Πιο αναλυτικά, η προμήθεια εφαρμογής λογισμικού (web-based) συστήματος ενημέρωσης του κοινού των δεδομένων
των υδάτων κολύμβησης, θα περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση, σε συνεργασία με τη Δ/νση
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ΑΔΚ, εξοπλισμού ΤΠΕ (hardware) στην ΑΔΚ ως προϋπόθεση για την
εγκατάσταση της εφαρμογής λογισμικού. Ειδικότερα, για την "αυτοματοποίηση" της όλης διαδικασίας ανάρτησης
των δεδομένων - αποτελεσμάτων, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού ΤΠΕ στα
κεντρικά κτίρια της ΑΔΚ, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Υδάτων και Πληροφορικής και Επικοινωνιών όπως
περιγράφεται παρακάτω:
1. προμήθεια ενός (1) Εξυπηρετητή (Server) τελευταίας γενιάς, Προμήθεια τριών (3) Τερματικών Υπολογιστών
(PC’s) με οθόνες και ενός (1) Φορητού Υπολογιστή, τελευταίας τεχνολογίας, Προμήθεια δύο (2) αδειών ArcGIS
Desktop Basic Concurrent Use, Προμήθεια απαραίτητων modules και managed switch.
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2. ανάπτυξη της κατάλληλης εφαρμογής λογισμικού (web-based), η οποία θα εγκατασταθεί στον προσφερόμενο
server της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά, για την
παρουσίαση των δεδομένων των υδάτων κολύμβησης. Η διαδικτυακή προβολή των ακτών της Κρήτης θα
παρουσιάζεται σε τέσσερις (4) γλώσσες, δηλαδή στις: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική. Ο Ανάδοχος
της σύμβασης, θα παραδώσει επίσης, ηλεκτρονικά, πλήρη εγχειρίδια χρήσης (σε αρχείο επεξεργάσιμου κειμένου
και σε pdf), παραμετροποίησης, διαδικασίας backup κ.λπ. της πλατφόρμας (εφαρμογής λογισμικού) και όλων
των κειμένων, συνολικά 178, (σε αρχείο επεξεργάσιμου κειμένου και σε pdf) που θα έχουν μεταφραστεί στις 3
γλώσσες όπως περιγράφεται ανωτέρω καθώς και των τελικών μορφοποιημένων αρχείων. Ο Ανάδοχος της
σύμβασης, σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Υδάτων και Πληροφορικής & Επικοινωνιών, αντίστοιχα, θα
λειτουργήσουν πιλοτικά την εφαρμογή λογισμικού σε πλήρες παραγωγικό περιβάλλον για τυχόν
απασφαλμάτωση, ή απαιτούμενες βελτιώσεις. Η διάχυση των δεδομένων στο Διαδίκτυο με βάση τη μορφή
ανοικτών προτύπων εναρμονισμένων με τις οδηγίες INSPIRE και OGC (Open GIS consortium) και
τυποποιημένων διαδικτυακών υπηρεσιών όπως Web Map Service (WMS), Web Feature Services (WFS), Catalog
Service for the Web (CSW).
3. προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
4. οργάνωση και υλοποίηση ενημερωτικής ημερίδας σχετικής με την προβολή του έργου στην Κρήτη (σχεδιασμός
και προμήθεια ενός banner, 200 αφισών μεγέθους Α3 και 300 αφισών μεγέθους Α4, τοποθέτηση έντυπων
ετικετών πληροφόρησης για το έργο και την χρηματοδότησή του σε ευδιάκριτο σημείο)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές
προσφορές.
Προεκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 64.737,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
€ 52.208,00 ΦΠΑ : 12.529,92)
Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: επτά μήνες (7 μήνες).
Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι προσφέροντες (οικονομικοί φορείς) απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό ή εμπορικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να πληρούν τους λόγους περί μη αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 και επιπλέον πρέπει να διαθέτουν τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα όπως αναλύεται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης. Ειδικότερα να διαθέτουν:
1.
Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
2.
Αποδεικτικά άριστης γνώσης της αγγλικής, γερμανικής και γαλλικής γλώσσας από μέλος ή μέλη της
μεταφραστικής ομάδας που θα αναλάβει το έργο. (Η απόδειξη της άριστης γνώσης αποδεικνύεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα του ΑΣΕΠ)
3.
ISO σχετικό με υπηρεσίες/εργασίες εφαρμογών λογισμικού και συγκεκριμένα το πρότυπο ISO 9001:2015 ως
Σύστημα Ποιότητας για τον "Σχεδιασμό, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Λογισμικού".
4.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (από την ημερομηνία της παρούσας διακήρυξης):
4.1 να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών κειμένου
(ενιαίου) μεγέθους τουλάχιστον 5.000 φυσικών λέξεων από ελληνικά σε αγγλικά και τουλάχιστον ένα (1)
έργο παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών κειμένου (ενιαίου) μεγέθους τουλάχιστον 5.000 φυσικών
λέξεων από ελληνικά σε γερμανικά και τουλάχιστον ένα (1) έργο παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών
κειμένου (ενιαίου) μεγέθους τουλάχιστον 5.000 φυσικών λέξεων από ελληνικά σε γαλλικά και
4.2 τρία (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένα έργα ανάπτυξης εφαρμογών Πληροφορικής σχετικών με web-based
και GIS.
2. Απαιτούμενες Εγγυήσεις : Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού
χιλίων ευρώ (1.000,00 €). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης που θα ανατεθεί χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.
4412/2016.
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3. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, Κ.Α. 2018ΕΠ00210025 της ΣΑΕΠ0021 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (ΟΠΣ 5029425).
το πράσινο γράφει η διακήρυξη της ενημέρωσης κοινού και το κίτρινο γράφει η ξηρασία
ΤΜΗΜΑ IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, με βάση την τιμή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.3.1 της Διακήρυξης.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27/3/2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 23.00. μμ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2/4/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφορές θα ισχύουν για
δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις ………………. Στην Ε.Ε. δημοσιεύθηκε στις ……………. με αριθμό ΕΕ S :……………….

ΗΡΑΚΛΕΙΟ …../2/2020
Η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
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