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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
Αριθμ. Πρωη: 1971/29-1-2020

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ
επαλαπξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ γ η α η ε λ ε π η ι ν γ ή
αλαδφρνπ ηεο
«Προμήθειας λογιζμικού και αδειών ασηού και ups, servers, Η/Τ και
περιθερειακών ηοσ»
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά επί ησλ πνζνηήησλ πνπ
αλαγξάθνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ
ΔΗΜΟΤ ΑΛΑΜIΝΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο άξζξσλ 88 θαη 117ηνπ Ν.
4412/2106.
Η πξνεηνηκαζία, αλάζεζε, ζχλαςε θαη εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο
ζχκβαζεο γεληθψλ ππεξεζηψλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο:

Σνπ Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».

Σνπ Ν. 4555/2018 – Κιεηζζέλεο I

Σνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε Κψδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».

Σνπ N. 3861/2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηεία (ελζσκάησζε
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
Σνπ Ν. 4412/2016 «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)».
Σσλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχνπλ
ηξνπνπνηεκέλεο κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016
Σεο κε αξηζκφ 18419/25-10-2019 απφθαζεο ηεο Δεκάξρνπ πεξί Απφθαζεο
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο .
Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ηων 54.777,00 € ( πλέον Φ.Π.Α.
24% 13.146,48 € σύνολο ποσού 67.923,48 €) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 207134.001

Η έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ε θαηάξηηζε ησλ φξσλ έγηλε κε ηελ
αξηζ. 189/2019 απφθ. Ο.Ε. θαη ε επαλαδεκνπξάηεζε κε ηελ 6/2020 απφθ. ηεο Ο.Ε.
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε : Λ. Κ.
Καξακαλιή &Ακκνρψζηνπ 1 , αιακίλα , 1νο φξνθνο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο
Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ, ζηις 12-2-2020 ημέρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ώρα 10.00 π.μ
έως 10.15 π.μ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ - έλαξμε
απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ).

ΑΔΑ: 6Δ3ΙΩ1Ε-Ζ7Τ
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, φπσο
απηνί πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 παξ.1.(11) ηνπ Ν.4412/2016 ήηνη, θάζε θπζηθφ ή
λνκηθφ πξφζσπν ή δεκφζηνο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ησλ πξνζψπσλ ή θαη θνξέσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ
πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ ζηε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα
ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, απηνί δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Εάλ ε ζχκβαζε
αλαηεζεί ζε έλσζε πξνκεζεπηψλ ή θνηλνπξαμία, ηφηε, ε Αλάδνρνο Έλσζε, ζα πξέπεη
λα πεξηβιεζεί ηδηαίηεξε λνκηθή κνξθή, λα πξνβεί ζε ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ
εγγξάθνπ, ζην νπνίν ξεηά ζα δειψλεηαη πιένλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο
ηεο έλσζεο ζε απηήλ, ην εηδηθφηεξν κέξνο ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
ζα εθηειέζεη ν θαζέλαο, ην ηπρφλ δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζηα θέξδε
θαη ηηο δεκίεο ηεο δεκνπξαηνχκελεο ζχκβαζεο θαζψο θαη ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο
έλσζεο.
Οη παξαπάλσ ελψζεηο πξνκεζεπηψλ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο εθφζνλ ν θάζε
πξνκεζεπηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ζπκβάιιεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηελ
δηακφξθσζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.
Κάζε δηαγσληδφκελνο, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε
πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ,
απηφλνκα ή σο κέιε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο,
απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο επηθέξεη θαη ηνλ απνθιεηζκφ
ηεο θάζε πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.
Η ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, πξνυπνζέηεη φηη ν δηαγσληδφκελνο είλαη πιήξσο
ελήκεξνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαη φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο αλεπηθχιακτα.
Οη πξνζθνξέο, ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθραγιζμένο θάκελο (θπξίσο θάθεινο
πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην πεξηερφκελφ ηνπ , κε ηα
ζηνηρεία φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηεο δηαθήξπμεο.
Δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο.
(Πξβι έθην εδ. ηεο παξ. 1.α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016)
Η Εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί
ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, απεπζχλεηαη δε πξνο ηελ Αξρή.
Πιήξεο ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο κειέηεο, πνπ ηε ζπλνδεχεη ζα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ www.salamina.gr
Αξκφδηνο ππάιιεινο γηα ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ είλαη
ν θ. Αλδξέαο ηπιηαλίδεο , ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 213 2027 367
email: mail@0165.syzefxis.gov.gr φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.
Ο Δήκαξρνο αιακίλαο
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