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Αρμόδιος : Β. Παπαϊωάννου
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ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.500,00 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση του έργου
«Διαχείριση Αιτημάτων Καθημερινότητας του Πολίτη Δήμου Παλλήνης»,  προϋπολογισμού
61.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό
Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) Ε2558.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω
της οποίας θα καταγράφονται τα αιτήματα των Πολιτών και στην συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται
με απλό τρόπο από το προσωπικό του δήμου.
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας ο Πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει στις
Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευόμενα στο ανάλογο τμήμα, το αίτημά του, τυχόν
προβλήματα, καταγγελίες κλπ.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 3 (μήνες) από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη από την Έδρα του Δήμου, εργάσιμες
ημέρες και ώρες. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και ηλεκτρονικά μέσω του
ιστότοπου www.pallini.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς, με επιστολή,
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μέχρι το
αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
Προσφορών ήτοι τις 19/03/2015.
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Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο μέχρι
την 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 10 π.μ. αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, ή
θα αποσταλούν στον Δήμο, στη Διεύθυνση: Ιθάκης 12, ΤΚ 15344 - Γέρακας, μέχρι την
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες
ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους τα οποία:

 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.

 δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος
διαγωνισμού. Ειδικώς σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ενώσεις νομικών ή φυσικών
προσώπων, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός
πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα μέλη που απαρτίζουν την
υποψηφιότητα αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο σύνολο ή σε τμήμα
των υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού, και εφόσον
πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στις παραγράφους Δικαιολογητικά Συμμετοχής (2.4)
και Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής (2.5) των όρων διακήρυξης του παρόντος
διαγωνισμού.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης του έργου (εκτός του
αναλογούντος ΦΠΑ), δηλαδή στα 1.000,00 €.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης, Ιθάκης 12, ΤΚ 15344 - Γέρακας και στο
τηλέφωνο 210 6604641 (Παπαϊωάννου Β.)

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
Του Δήμου Παλλήνης

Τέντης Γεώργιος
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