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Περιγραφή - αντικείµενο του έργου
Για την διασφάλιση της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος
των Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του µε ορθό και αποτελεσµατικό τρόπο, ο Οργανισµός
µας, προτίθεται να χρησιµοποιήσει υπηρεσίες από εξειδικευµένους και έµπειρους τεχνικούς
συµβούλους, δεδοµένης της έλλειψης εξειδικευµένου προσωπικού και της ραγδαίας εξέλιξης της
τεχνολογίας.
Ειδικότερα ο ανάδοχος καλείται να εξασφαλίσει:
1.
Έλεγχο και παραµετροποίηση του Λογισµικού που διαθέτει ο Οργανισµός µας σε επίπεδο
παραγωγής, αναβάθµιση των εφαρµογών και έγκαιρη πρόβλεψη ανεπιθύµητων
καταστάσεων.
2.
Αδιάκοπες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις.
3.
Ψηφιακή ασφάλεια και βελτιστοποίηση της κλίµακας χρόνου και της ποιότητας των
παρερχοµένων υπηρεσιών.
Προϋπολογισµός
Ο προϋπολογισµός του έργου είναι σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα εννέα ευρώ
(44.649,00 €) (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
∆ιάρκεια έργου
Η διάρκεια του έργου είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης, έως την οριστική παραλαβή
του έργου µε καταληκτική ηµεροµηνία 31/12/2015.
∆ικαίωµα Συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ενώσεις
ή/και κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης του έργου από
τα γραφεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Άδελε και πληροφορίες θα δίδονται
στο τηλέφωνο 2831-3-41038 αρµόδιος υπάλληλος κα Σπυριδάκη Μαρία, όλες τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες.
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους στα
γραφεία της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου στο Άδελε µέχρι την 24/02/2015 ηµέρα Tρίτη και
ώρα 10.15 π.µ.
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για 180 ηµέρες από την
επόµενη µέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.
Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συµφέρουσα από τεχνο-οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της
προκήρυξης και τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην πρόσκληση
υποβολής προσφορών.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο ∆ήµο.
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ

