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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:482634-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ιωάννινα: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών
2020/S 199-482634

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιωαννιτών
Ταχ. διεύθυνση: Καπλάνη 9
Πόλη: Ιωάννινα
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Ταχ. κωδικός: 454 44
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Γεώργιος Λαδιάς
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: gladias@ioannina.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ioannina.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές «έξυπνης» πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72212211 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
«Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές "έξυπνης" πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών», της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 
5034810, στο πλαίσιο τού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 - 2020».
Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη «έξυπνης» πλατφόρμας τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο πληροφοριακό περιβάλλον, ώστε να εξασφαλισθεί η μέγιστη αξιοποίηση και παρακολούθηση 
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των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των πολιτών, με την παροχή από τον Δήμο υπηρεσιών που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τη χρήση αξιόπιστων πληροφοριών και δεδομένων για τη χάραξη 
εφαρμοζόμενων πολιτικών, και την αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών, με ταυτόχρονη 
ορθολογικότερη κατανομή και χρήση των διαθέσιμων πόρων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 380 091.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 6
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 6

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο εργασίας 1: «Πλατφόρμα "έξυπνης" πόλης και διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων προς τους 
πολίτες».
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212211 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Πλατφόρμα «έξυπνης» πόλης (smart city platform) (IoT Middleware). Διαδικτυακή πύλη προβολής δεδομένων 
«έξυπνης» πόλης προς τους πολίτες.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 56 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με διατάξεις Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές "έξυπνης" πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5034810.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
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II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο εργασίας 2: «Διαχείριση κάδων και περιβαλλοντικών δεδομένων».
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212781 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εφαρμογή παρακολούθησης κάδων βιοαποβλήτων και ελέγχου πληρότητας υπόγειων κάδων, με δυνατότητα 
παρακολούθησης τού τρόπου αποκομιδής των απορριμμάτων. Πομποδέκτης RFID κάδων βιοαποβλήτων. 
Εφαρμογή συλλογής και διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων, με την εγκατάσταση περιβαλλοντικών 
αισθητήρων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 62 350.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 14
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με διατάξεις Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές "έξυπνης" πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5034810.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο εργασίας 3: «Διαχείριση ηλεκτροφωτισμού».
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212781 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Εφαρμογή τηλεπαρακολούθησης και τηλεδιαχείρισης ηλεκτροφωτισμού. Ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού LED. 
Ασύρματος τοπικός κόμβος επικοινωνίας (gateway) δεδομένων τηλεδιαχείρισης φωτιστικών LED. Εφαρμογή 
παρακολούθησης της κατανάλωσης ρεύματος σε δημόσια κτίρια, με τη χρήση κατάλληλων ψηφιακών αναλυτών. 
Ψηφιακός αναλυτής κατανάλωσης ρεύματος. Μετασχηματιστής ρεύματος. Αναμεταδότης μετρητή ενέργειας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 86 165.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με διατάξεις Ν.4412/2016

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές "έξυπνης" πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5034810.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο εργασίας 4: «Διαχείριση και ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος».
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212783 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ψηφιοποίηση δεδομένων πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Ανάπτυξη και εγκατάσταση απαιτούμενου 
πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και διάθεσης ψηφιοποιημένων εγγράφων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 122 750.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με διατάξεις Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές "έξυπνης" πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5034810.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο εργασίας 5: «Τουριστική προβολή με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου "beacon"».
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72212781 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Καινοτόμος εφαρμογή τουριστικής προβολής (tourism mobile app), με τη χρήση έξυπνων αισθητήρων τύπου 
«beacon».

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 650.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 13
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με διατάξεις Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
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II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές "έξυπνης" πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5034810.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Πακέτο εργασίας 6: «Υποδομή καινοτόμων εφαρμογών (IoT Infrastructure) — Social Wifi».
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32420000 Εξοπλισμός δικτύου

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL543 Ιωάννινα
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Ιωάννινα.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ασύρματες μονάδες συγκέντρωσης δεδομένων IoT. Wi-Fi access point, υποστήριξης πολλαπλών χρηστών 
Multi-User MIMO (MU-MIMO).

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 22 176.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 2
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Πράξη με τίτλο: «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές "έξυπνης" πόλης, για τον Δήμο Ιωαννιτών», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5034810.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Παρ. 2.2.4) της διακήρυξης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/11/2020
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/11/2020
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π. - Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)»
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης της αναθέτουσας αρχής.

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/10/2020
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