
 
 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο, 19.02.2015 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ    Αρ. Πρ.: 98 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ    
Πλ. Κουντουριώτη 71202       
Τηλ.: 2813 404 111           
FAX 2813 404 150      
e-mail: k.strataridakis@apdkritis.gov.gr    
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού του 
Προγράμματος HOMER-MED 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, όπως υποβάλουν 
έγγραφη προσφορά μέχρι την 9η Μαρτίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. για την προμήθεια του 
παρακάτω προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του Προγράμματος HOMER: 
  
1. Το Πρόγραμμα HOMER κατ’ εφαρμογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής «Ψηφιακής Ατζέντας» 

(EU Digital Agenda) αποσκοπεί στο άνοιγμα της πληροφορίας του δημοσίου και ειδικότερα 
στις χώρες τις Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Μάλτας, Σλοβενίας, Κύπρου, Μαυροβουνίου και 
της Ελλάδας, δρώντας υποστηρικτικά στη δημόσια διοίκηση για να ξεπεραστούν τα 
θεσμικά, πολιτισμικά και τεχνολογικά εμπόδια που σχετίζονται με το άνοιγμα της δημόσιας 
πληροφορίας. Το πρόγραμμα εστιάζει στο άνοιγμα και τη δημοσιοποίηση εκατοντάδων 
δημόσιων δεδομένων που αφορούν τους πέντε άξονες προτεραιότητας στην Mεσόγειο: το 
περιβάλλον, τη γεωργία, τον τουρισμό, την ενέργεια και τον πολιτισμό. Επίσης θα 
αναπτυχθούν και θα διασυνδεθούν μεταξύ τους ψηφιακές υπηρεσίες (Open Data Portals) 
επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών δεδομένων ενώ παράλληλα θα 
πραγματοποιηθεί μια σειρά από δράσεις για την προώθηση επιχειρηματικών και 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών μέσω της επαναχρησιμοποίησης των δημοσιών δεδομένων 
με στόχο την εξασφάλιση της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από τη χρήση τους. 

 
2. Περιγραφή τoυ προωθητικού υλικού 
 
Α. ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ (ΤΡΟΛΕΥ) ΚΑΙ ΧΕΡΟΥΛΙ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΗ 

 
Ταξιδιωτική κυλιόμενη τσάντα με ροδάκια και χερούλι βυθιζόμενο με ανάκλαση, με μαλακές 
πλευρές, με χερούλια μπροστά και στο πλάι και να έχουν ανακλαστικές ιδιότητες. Κύρια μέρη 
με φερμουάρ και μπροστινή τσέπη με φερμουάρ.  
Υλικό: Πολυέστερ > 500 den 
Ελάχιστες Διαστάσεις: 35 cm W x 50 cm H x 20 cm D 
Χρώμα: Μαύρο ή μαύρο/γκρι 
 
Η τσάντα θα έχει πάνω εκτύπωση λογότυπου που θα διατεθεί από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30 τεμάχια 
 
Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ 

 
Ευπροσάρμοστο σακίδιο πλάτης με δύο (2) μπροστινά τμήματα που έχουν φερμουάρ (3 θέσεις) 
καθώς και πλάγιο τμήμα και τσέπη διχτιού. 
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Υλικό: Πολυέστερ > 500 den / PVC 
Ελάχιστες Διαστάσεις: 30 cm W x 45 cm H x 20 cm D 
Χρώμα: Μαύρο ή μπλέ (σκούρο) 
 
Το σακίδιο θα έχει πάνω εκτύπωση λογότυπου που θα διατεθεί από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης 
 
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 350 τεμάχια 
 
 
Γ. USB 8 Gb σε σχήμα κλειδιού 

 
¨Ασημένιο¨ USB 2.0 ή USB 3.0, χωρητικότητας 8.00 Gb σε σχήμα κλειδιού 
Μέγεθος (περίπου) : 2.4 cm W x 5.7 cm H x 0.3 cm D  
 
Το USB θα έχει πάνω εκτύπωση λογότυπου που θα διατεθεί από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης 
 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 250 τεμάχια 
 
 
5. Διάρκεια της Σύμβασης και Χρονοδιάγραμμα 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφής της μέχρι την 24η Μαρτίου 2015. 
 
6. Οικονομικό Αντικείμενο 
Το σύνολο όλων των προσφερόμενων υλικών ανέρχεται στις 10.000,00 € πλέον του ΦΠΑ, ή 
12.300 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
 
Η αποπληρωμή της σύμβασης θα γίνει μετά την οριστική παράδοση όλων των υλικών με τα 
εκτυπωμένα λογότυπα του Προγράμματος, τα πρακτικά της οριστικής παραλαβής από την 
αρμόδια Επιτροπή και το αντίστοιχο τιμολόγιο του Αναδόχου για τα υλικά που παραδόθηκαν. 
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την 24η Μαρτίου 2015. 
 
7. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς παρόμοια έργα με φορείς του 
Δημοσίου ή / και του ιδιωτικού τομέα. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με την κατάθεση 
τιμολογίων πώλησης ή/και πρωτοκόλλων παραλαβής ή / και συμβάσεων. 
 
 
8. ΥΠΟΒΟΛΗ  ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
 
Οι προσκληθέντες οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την οικονομική προσφορά τους, και 
φάκελο δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού, ως ακολούθως: 
 
Α. Προφίλ της επιχείρησης. 
 
Β. Αποδεικτικά εμπειρίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 της παρούσας. 
 
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται ότι:  είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν: 
α) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
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β) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
(Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνει εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση 
που θα λάβει ο προσφέρων από την Επιτροπή Αξιολόγησης για την πρόθεση κατοχύρωσης της 
προσφοράς τους) και 
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνει ότι: 
- H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας πρόσκλησης, της 
οποίας έλαβε γνώση. 
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η 
προσφορά του καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων εργασιών. 
- Δεν αποκλείστηκε τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. γιατί δεν 
εκπλήρωσε τις συμβατικές υποχρεώσεις του. 
- Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή υλοποίηση 
του έργου. 
- Όλα τα στοιχεία είναι αληθή. 
 
Οι προσφορές θα κατατεθούν εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο στις 09 Μαρτίου 2015 και 
ώρα 10:00, στη διεύθυνση: 
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας 
Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
Υπόψη: Δρ. Κων/νος Στραταριδάκη, Υπεύθυνος του HOMER 
Πλ. Κουντουριώτη 
71202 Ηράκλειο 
Τηλ.: 2813 404 111, Fax: 2813 404 150 
 
Εντός του φακέλου της προσφοράς θα τοποθετηθεί η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε 
σφραγισμένο φάκελο και με την ένδειξη «οικονομική προσφορά», η οποία θα αναγράφει 
αριθμητικώς και ολογράφως τις τιμές με και χωρίς ΦΠΑ για κάθε είδος χωριστά. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης 
προσφορά από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών στις 09.03.2015 και ώρα 12:00 
μ.μ. στα Γραφεία της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Απ. Δ. Κρήτης και η δαπάνη θα 
βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ευρωπαϊκού προγράμματος HOMER (Promotion –  
Information) και δεν θα υπερβαίνει συνολικά τις 12.300,00 €. Η διάρκεια του έργου του έργου 
δεν θα ξεπεράσει σε καμία περίπτωση την 24.03.2015. 
 
 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα, 
 

 
 

Κώστας Στραταριδάκης, PhD 
Υπεύθυνος Προγράμματος 
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