
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
«Branding περιοχών UNESCO Κρήτης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5057228 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης 

(ΠΤΑΚ) 
 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας  - τιμής,      για την ανάδειξη αναδόχου  για την υλοποίηση του 
έργου «Branding περιοχών UNESCO Κρήτης» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5057228 συνολικής 
εκτιμώμενης αξίας 1.000.680,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ( 807.000,00 € + 
ΦΠΑ 24% 193.680,00 €). 
 
1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Επωνυμία 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 
Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, Ηράκλειο 
Κρήτης 

Πόλη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 71 303 

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS2 043 

Τηλέφωνο 2810-220145, 2810-302469 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο pta@pta.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τη 
Διακήρυξη Ν.Ζωγραφάκης 

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Γ.Παντελάκης  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pta.gr 

 
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

  
Μ. Κρήτης και Εφόδου 3 
Μέγαρο Χάνδαξ  
71303 Ηράκλειο  

 

 

ΕΤΠΑ 

 

 
 

 
 

 
 

Ηράκλειο 26/08/2021 
Αρ.Πρωτ.5229

ΑΔΑ:9ΒΝΞΟΡΡ9-1ΞΞ

http://www.pta.gr/


 
2.Κωδικός CPV:  
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
72212000-4  Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών 
31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 
79800000-2  Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες  
72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού (WWW) 
64216000-3 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών μηνυμάτων και πληροφοριών 
79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 
79342000-3  Υπηρεσίες μάρκετινγκ 
79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
79961000-8 Φωτογραφικές υπηρεσίες 
 
3.Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας:  
EL43 
 
4.Πρόσβαση στα έγγραφα: 
-    Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΤΑΚ www.pta.gr 
-    Στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr 
 
5.Εναλλακτικές προσφορές:  
Δεν επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
6.Δικαιούμενοι συμμετοχής:  
Στο διαγωνισμό απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών και έργου, και να δύνανται να παρέχουν εχέγγυα 
άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
7.Υποβολή προσφορών:  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4412/16 και στους 
όρους της Διακήρυξης. 

• Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης στην εφημερίδα Ε.Ε.: 26/08/2021 ημέρα Πέμπτη . 

• Ημερομηνία δημοσίευσης διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο site του ΠΤΑΚ: 
30/08/2021 ημέρα Δευτέρα . 

• Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 
μ.μ. 

• Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 04/10/2021 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 14:00 μ.μ. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά»: 08/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
 
8.Χρόνος ισχύος προσφορών: 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα 10 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

http://www.pta.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

Σταύρος Αρναουτάκης 

 
9.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
 
10.Χρηματοδότηση: 
Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ-0021 από Πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμος Κωδικός Πράξης Κ.Α. 
2020ΕΠ00210048) και από πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) Yποέργο 1 με τίτλο 
«Branding περιοχών UNESCO Κρήτης», της Πράξης με τίτλο «Branding περιοχών UNESCO 
Κρήτης», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με 
βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. 4097/04.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΨ97ΛΚ-1ΡΦ) Απόφαση της 
Περιφέρειας Κρήτης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Κρήτη 2014-2020’’», και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5057228. 
 
11.Διάρκεια Σύμβασης:  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
12.Εγγυήσεις:  
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ήτοι 
ποσό ίσο με 16.140,00 €) και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% της 
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 
διαγωνιζόμενου. 
 
14.Προδικαστική Προσφυγή:  
Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 
(βλ. σχετικά: Άρθρο 5.3 και 5.4 της Διακήρυξης). 
 
15.Κριτήριο Κατακύρωσης: 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας  - τιμής.      
 
16.Δημοσιεύσεις: 
-    Η προκήρυξη της σύμβασης δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://ted.europa.eu). 
-    Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr). 
-    To συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο site του ΠΤΑΚ www.pta.gr 
-    Η περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε ελληνικές εφημερίδες. 
 
 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΠΤΑΚ  

https://ted.europa.eu/
http://www.promitheus.gov.gr/

