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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
GR – ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Προκήρυξη Ανοικτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού
για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»
Αναθέτουσα Αρχή
∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
∆/νση: Λ. Κουντουριώτου 80 Ρέθυµνο
Τηλέφωνα: 2831040019
E-mail: palieraki@rethymno.gr
Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του έργου
Ταξινόµηση κατά CPV: 72262000: Υπηρεσίες ανάπτυξης Λογισµικού
32522000: Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών
Στόχος του έργου

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγµένων υπηρεσιών,
πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύµφωνα µε την τοποθεσία
των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρµατα δίκτυα πρόσβασης (hotspots)
που διαθέτει σήµερα (και συνεχώς διευρύνονται) ο ∆ήµος Ρεθύµνου. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου


Θα αναπτυχθούν υπηρεσίες καινοτόµου χαρακτήρα που στοχεύουν στην
αναβάθµιση του τουριστικού-πολιτισµικού προϊόντος του ∆ήµου Ρεθύµνου
παρέχοντας ένα σύστηµα ηλεκτρονικής ξενάγησης µε πληροφορίες
αξιοθέατων, διαδροµών, ψυχαγωγίας, καταλυµάτων κ.α.



θα αναπτυχθούν και θα αξιολογηθούν καινοτόµες τεχνικές για την υποστήριξη
µιας σειράς τοπικών δηµοτικών υπηρεσιών διευκολύνοντας έτσι το έργο των
υπαλλήλων του δήµου και προς το γενικότερο όφελος των κατοίκων



Θα εγκατασταθούν 3 wifi hotspots σε περιοχές µεγάλης επισκεψιµότητας του
∆ήµου και οι οποίες θα προσδιοριστούν από τη µελέτη εφαρµογής και θα
παραδοθούν στο ∆ήµο 20 φορητές συσκευές (smart phones – PDAs) καθώς
και ο απαιτούµενος εξοπλισµός (2 Συστήµατα servers) για τη φιλοξενία των
εφαρµογών και λογισµικό .

Περιγραφή του έργου
Το προκηρυσσόµενο έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 4.2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της
Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε <διακόσιες ογδόντα χιλιάδες > ΕΥΡΩ
(280.000,00 ΕΥΡΩ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 19% ο οποίος βαρύνει τον
εργοδότη.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται στα πλαίσια Γ’ Κ.Π.Σ. από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγκεκριµένα κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»

∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µέσω διαδικασίας ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά σύµφωνα
µε τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νοµοθεσία.
Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Στην Έδρα του ∆ήµου Ρεθύµνου και όπου επιβάλλεται από τη φύση του παρόντος έργου
∆ικαίωµα Συµµετοχής

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις
αυτών, ή συνεταιρισµοί µε τεκµηριωµένη εµπειρία σε όλους τους τοµείς που αφορούν
στο αντικείµενο του έργου και συγκεκριµένα στα παρακάτω :
 Σχεδίαση και Υλοποίηση καινοτόµων υπηρεσιών µέσω φορητών συσκευών.
 Προµήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδοµών
εξοπλισµού ασύρµατης και κατά περίπτωση ενσύρµατης δικτύωσης και
πρόσβασης
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που
έχουν κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997.
Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης.
∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού
α) Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης
του έργου από την έδρα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου όλες
τις εργάσιµες µέρες και ώρες :
∆/νση: Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου «Κτίριο ∆ελφίνι»
Τηλέφωνο: 2831040019
Φαξ:2831040004
Αρµόδια Υπάλληλος: Παλιεράκη Σοφία
γ) Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του
∆ιαδικτύου στην διεύθυνση http://www.rethymno.gr
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή τους νόµιµους εκπροσώπους
τους στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου µέχρι την
∆ευτέρα 29 Ιουνίου 2009 και ώρα 11:00 π.µ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές
δεν λαµβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν
και ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση, µε την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να
παραληφθούν έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού (δηλαδή µέχρι 26/06/2009)

γ)

δ)

Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα
(1) αντίγραφο σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (CD ROMs). Προσφορές για µέρος
του προκηρυσσοµένου έργου δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Ρεθύµνου, Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου «Κτίριο ∆ελφίνι» 74100 Ρέθυµνο,
στις 29 Ιουνίου 2009 και ώρα 10:30 πµ έως 11:00πµ (λήξη κατάθεσης προσφορών). Στην
αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος των
υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών.
10. Εγγυήσεις συµµετοχής
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
κατατεθεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής ύψους
δεκατεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (14.000,00) € (ποσοστό 5% του προϋπολογισµού µε
ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το ∆ήµο Ρεθύµνου και να έχει
ισχύ τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
11. Ισχύς των προσφορών
Τουλάχιστον 120 ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας
υποβολής των προσφορών.
12.Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δηµοσίευση
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 19/05/2009.
Ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της
προκήρυξης
στο τεύχος δηµοσίων
συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 19/05/2009.
13.Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης
Η ανάθεση της παρούσας σύµβασης διέπεται από τις διατάξεις των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου περί δηµοσίων συµβάσεων, το π.δ. 60/07, το Ν. 3463/06
.Τις διατάξεις των ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995), 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247), ν.
2522/1977 (ΦΕΚ Α΄178), ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/3.12.2007).
14. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ήµο
Ρεθύµνου τηλ. 2831040019, Αρµόδια υπάλληλος Παλιεράκη Σοφία ,Φαξ: 2831040004,
email: palieraki@rethymno.gr

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

