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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
6/2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την εκτέλεση του Έργου 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην 
Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), καθ οδόν προς το 
σύγχρονο Δήμο» 

 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.). 

2. Διεύθυνση για Πρόσθετες Πληροφορίες - Παροχή Εγγράφων - Αποστολή των 
Προσφορών: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11, 10433, Αθήνα, +30-210-8252 504, 
Fax: +30-210-8252 608, E-mail: peta@info-peta.gr. 

3. Είδος σύμβασης προμήθειας: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 

4. Συσχέτιση του Διαγωνισμού με Σχέδιο/ Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από τα 
Ταμεία της Ε.Ε.: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το Έργο 
χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους (ποσοστό 20%) και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο (ποσοστό 80%). 

5. Περιγραφή-αντικείμενο της σύμβασης : Το αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού που θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένη 
Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 
Τεχνολογίες  Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο» που 
είναι ενταγμένο στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας». Συγκεκριμένα το υλικό θα αφορά στη 
Θεματική Ενότητα Α: «Επιχειρησιακή Αξιοποίηση Βάσεων Δεδομένων και Υφισταμένων 
Εφαρμογών Πληροφορικής, εγκατεστημένων στους ΟΤΑ, με την εφαρμογή σύγχρονων 
τεχνικών "Business Intelligence" (Επιχειρησιακή Νοημοσύνη), "Content Management" 
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(Διαχείριση Περιεχομένου) και "Business Process Management / Monitoring" (Διαχείριση / 
Εποπτεία Επιχειρησιακών Διαδικασιών)». 

6. Τόπος παροχής των υπηρεσιών : Το έργο θα υλοποιηθεί στην έδρα του Αναδόχου και 
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

8. Συνολικός προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου είναι εκατό 
τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (131.661,60€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (110.640,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

9. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: Η αντικείμενο του έργου θα πρέπει 
υποχρεωτικά να ολοκληρωθεί μέχρι 28/11/2009. 

10. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Εγγυητικές Επιστολές όπως στο 
τεύχος προκήρυξης. 

11. Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις 
εφαρμοζόμενες διατάξεις: όπως στο τεύχος προκήρυξης. 

12. Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων αναδόχων 
και αναγκαίες διατυπώσεις για την αξιολόγηση των ελαχίστων οικονομικών, 
χρηματοπιστωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της 

προκήρυξης. 

13. Νομικό καθεστώς - Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - Τεχνική 
ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά: Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης. 

14. Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων 
υπηρεσιών στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση για Τμήμα του Έργου: Όπως στο τεύχος 
προκήρυξης. 

15. Είδος Διαδικασίας: Ανοικτή 

16. Κριτήρια Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα 
με τα κριτήρια που αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης. 

17. Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009, ώρα 12:00 
μ.μ. 

18. Προθεσμία για παραλαβή των συμβατικών τευχών προκήρυξης και 
συμπληρωματικών εγγράφων: Έξι ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και τον ιστοχώρο: www.info-peta.gr  

19. Προθεσμία για υποβολή εγγράφως αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες, 
διευκρινίσεις: Δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

20. Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά: Η Ελληνική γλώσσα. 

21. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

22. Δικαίωμα Συμμετοχής: Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και νομικά 
πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 
Κράτους-Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την 
κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, των χωρών του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των 
χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ. Η 
συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, 
οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την 
απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. 

23. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: 
Όπως αναφέρονται στο τεύχος της προκήρυξης 

24. Ημέρα, ώρα και τόπος διενέργειας του Διαγωνισμού: Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009, ώρα 
13:00 μ.μ., «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), Ηπείρου 11 (3ος όροφος), 10433, Αθήνα 
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25. Η περίληψη της προκήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  την 30η  Απριλίου 2009. 

26. Το κόστος δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο καλύπτεται από τον Κύριο του Έργου. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος 


