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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

Προκηρύσσει δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάµενων 

πληροφοριακών συστηµάτων (υποδοµές ΤΠΕ και εφαρµογές) και δεδοµένων του 

∆ήµου Ρεθύµνης, για την εφαρµογή του προγράµµατος ‘Καλλικράτης’», 

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 81.260,00€  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 

(Κωδικός CPV: 72.22.23.00-0 Υπηρεσίες Τεχνολογίας των πληροφοριών, 

48.00.00.00-8 Πακέτα λογισµικού και συστήµατα πληροφορικής). 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ιοικητική 

Μεταρρύθµιση», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

(Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς Πόρους. (Σ.Α.Ε. 355/8 του ΥΠ.ΕΣ.) 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου, που 

βρίσκεται στο Ρέθυµνο, οδός Κουντουριώτη αριθµός 80, ενώπιον της Επιτροπής 

∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού την ∆ευτέρα 29/11/2010 από ώρα 09.00πµ έως ώρα 

11.00πµ, κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και 

αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. 

 

Η παραλαβή της ∆ιακήρυξης και των λοιπών εγγράφων του ∆ιαγωνισµού θα γίνεται 

από το κατάστηµα του ∆ήµου Ρεθύµνης (Λ. Κουντουριώτη 80, Τµήµα 

Πληροφορικής) µε την συµπλήρωση σχετικού εντύπου µε τα στοιχεία του κάθε 

ενδιαφερόµενου (όπως επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων και µόνον, το 

πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στη 

διεύθυνση http://www.rethymno.gr. 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα που είναι 

εγκατεστηµένα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε από την Ελλάδα 

µε τον ν. 2513/1997 (Α΄139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές 



συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον είναι εγγεγραµµένα στο οικείο 

Επιµελητήριο µε επάγγελµα συναφές προς το αντικείµενο του διαγωνισµού και 

συγκεντρώνουν τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής που καθορίζονται 

λεπτοµερώς στην αναλυτική διακήρυξη. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 

υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά εγγύηση συµµετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

Αντίγραφα της διακήρυξης σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και πληροφορίες 

για το διαγωνισµό παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από Τµήµα 

Πληροφορικής του ∆ήµου Ρεθύµνης, Ταχυδρ. δ/νση: Λ. Κουντουριώτη 80, 74100, 

Ρέθυµνο, τηλέφωνο 28313 41310, e-mail: it@rethymno.gr .  
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