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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΜΕΙΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της
αρίθμ. 11389/93 (ΦΕΚ 185/Β) απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του
Ν.3463/06, του Ν.3852/10, του Ν. 2286/95 και την Π1/3306/03-11-2010 ΦΕΚ
(1789 Β΄/12-11-2010) για την «προμήθεια λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού
συστήματος, λογισμικού ασφαλείας, άδειες ανανέωσης χρήσης και εφαρμογής
για υποστήριξη βιβλίων εσόδων – εξόδων Β΄ κατηγορίας» συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.822,42 € με Φ.Π.Α. του προϋπ/σμού του Δήμου
έτους 2012.
Η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των όρων έγινε με
την αρίθμ. 459/2012 απόφ. Ο. Ε.
Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρίθμ. 459/12 απόφαση Οικ. Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Κ. Καραμανλή
1 στις 30 - 10 - 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. έως 10.30 π.μ. ώρα
λήξης της αποδοχής των προσφορών.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα,
καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ’ όσων συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η εγγύηση της συμμετοχής στη Δημοπρασία ορίζεται σε 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσης, από την υπηρεσία, δαπάνης δηλ. 1.042,00 €
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί ένα
τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και κατατίθεται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι επίσης οφείλουν να υποβάλλουν με τα ανωτέρω α)
πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου που θα έχει εκδοθεί έξι το πολύ μήνες πριν
από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και β) υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται νομικοί
περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή
της από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου στον 1ο όροφο.
Τηλέφωνο: για πληροφορίες: κ. Βενετσάνου Ελευθερία τηλ.210 4646142.
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