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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από 

οικονομική  άποψη  προσφορά  για  την  επιλογή  αναδόχου  του  Υποέργου  1:  «Σχεδιασμός  &  Υλοποίηση 
Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της πράξης: 
«Πύλης Παροχής Προσωποποιημένων Ψηφιακών Υπηρεσιών Πολιτισμού, Παρελθόν – Παρόν & Μέλλον» 

2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  111.788,62 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ήτοι 
137.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

3. Το  έργο  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (Ε.Τ.Π.Α.),  στο  πλαίσιο  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το ενάριθμο 
του έργου είναι 2011ΣΕ05580107 της ΣΑΕ 0558. 

4. Διάρκεια του υλοποίησης του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

5. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Ζίτσας (Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίας 

και  Ευκλείδη,  Ελεούσα  Κα  Κέγκου  Φρειδερίκη  στα  τηλέφωνα  26510  61308,  26510  85165).  Πληροφορίες  στα 
τηλέφωνα 26513 60228 & 26510 61970,  FAX επικοινωνίας 2651061971, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος 
Νικόλαος Γούσης.

6. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση www  .  zitsa  .  gov  .  gr  . Οι παραλήπτες της 

Διακήρυξης  μέσω  του  διαδικτυακού  τόπου  θα  πρέπει  επίσης  κατά  την  παραλαβή  να  συμπληρώνουν  σχετικό 
ηλεκτρονικό  έντυπο  (την  αντίστοιχη  φόρμα  δεδομένων)  με  τα  στοιχεία  των  ενδιαφερομένων  (όπως  επικοινωνία, 
διεύθυνση,  ΤΚ, επάγγελμα,  ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ,  διεύθυνση ηλεκτρονικό ταχυδρομείου)  έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποσταλούν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.
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7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/03/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) 
στην  Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Παλιού  Δημαρχιακού  Καταστήματος  του  Δήμου  Ζίτσας,  (Ταχ.  Δ/νση: 
Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα) από την αρμόδια επιτροπή.

8. Το  αντικείμενο  αφορά  στην  υλοποίηση  μιας  πρότυπης  Διαδικτυακής  Πλατφόρμας  για  την  παροχή  δημόσιων 
ψηφιακών υπηρεσιών και παράγει τις παρακάτω διακριτές υπηρεσίες που θα είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά:
i. Υπηρεσία Ψηφιακής Κοινότητας & Προσωποποιημένης Ενημέρωσης Πολιτών – Επισκεπτών
ii. Υπηρεσία Ψηφιακής Ξενάγησης
iii. Υπηρεσία  Τηλεκπαίδευσης  –  Τηλεκπαίδευση  προς  Καλλιτέχνες  –  Δημιουργούς  Πολιτισμικού  /  Πολιτιστικού 

Περιεχομένου

8. Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  Ενώσεις  φυσικών  ή/και  νομικών 
προσώπων, που:

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) 
του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό 
τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

 έχουν  συσταθεί  με  τη  νομοθεσία  κράτους  –  μέλους  της  Ε.Ε.  ή  του  ΕΟΧ ή  του  κράτους  –  μέλους  που έχει 
υπογράψει  τη Σ.Δ.Σ.  ή της τρίτης  χώρας που έχει  συνάψει  ευρωπαϊκή  συμφωνία με την Ε.Ε.  και  έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

9. Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγύησης  συμμετοχής  που  θα  καλύπτει  το  5%  της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ συνολικού ποσού 6.875,00 € και να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
των προσφορών.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας.

Ελεούσα, 19/02/2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
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