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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 22/10/2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ.: 19314

                               Αρ. Διακήρυξης: 12/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 2020» 

Αναθέτουσα  Αρχή: ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ,  κωδικός  ΚΗΜΔΗΣ:  6071,  Διεύθυνση:  Νικ.
Πλαστήρα  13,  Σίνδος,  ΤΚ  57400,  κωδ.  NUTS EL522,  τηλ.  2313.300-500,  φαξ
2310.586-849,  email:  i.stamatiou@dimosdelta.gr,  διεύθ.  διαδικτύου:
www.dimosdelta.gr.  Είδος  αναθέτουσας  αρχής:  Ο.Τ.Α.,  μη  κεντρική  αναθέτουσα
αρχή της Γενικής Κυβέρνησης (υποτομέας ΟΤΑ) με κύρια δραστηριότητα τις Γενικές
Δημόσιες Υπηρεσίες.  H «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
Συσκευών 2020»,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,  με  συνολικό
προϋπολογισμό 54.540,16 €, θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά τμήμα.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «ΟΜΑΔΑ Α», εκτιμώμενης
αξίας: 11.154,00 € πλέον ΦΠΑ: 2.676,96 €, ΤΜΗΜΑ 2: «ΟΜΑΔΑ Β», εκτιμώμενης
αξίας: 20.250,00 € πλέον ΦΠΑ: 4.860,00 €, ΤΜΗΜΑ 3: «ΟΜΑΔΑ Γ», εκτιμώμενης
αξίας:  3.980,00  € πλέον ΦΠΑ:  955,20 €,  ΤΜΗΜΑ 4: «ΟΜΑΔΑ Δ»,  εκτιμώμενης
αξίας:  8.600,00  €  πλέον  ΦΠΑ:  2.064,00  €.  CPV 30213000-5,  30230000-0  και
30232000-4. Για  την  έγκυρη συμμετοχή  στη διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας
σύμβασης  κατατίθεται  από  τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που για το σύνολο των τμημάτων
ανέρχεται στο ποσό των 879,68 € (43.984,00 € x 2%). Για το Τμήμα 1 απαιτείται
εγγυητική  συμμετοχής  ύψους  223,08  €  (11.154,00  €  x  2%).  Για  το  Τμήμα  2
απαιτείται  εγγυητική  συμμετοχής  ύψους  405,00 €  (20.250,00 €  x  2%).  Για  το
Τμήμα 3 απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ύψους 79,60 € (3.980,00 €  x 2%). Για
το Τμήμα 4 απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ύψους 172,00 € (8.600,00 € x 2%). Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ’ αριθ.:12/2020
Διακήρυξης,  ήτοι  μέχρι  06/06/2021.  Δεν  επιτρέπονται  εναλλακτικές  προσφορές.
Διάρκεια  σύμβασης:  Δώδεκα  (12)  μήνες  από  την  υπογραφή  της.  Δικαιούμενοι
συμμετοχής: Ως αναφέρονται στα άρθρα 19 και 25 του Ν. 4412/2016 και στο άρθρο
2.2.1  της  υπ’  αριθ.:  12/2020  διακήρυξης.  Οι  λόγοι  αποκλεισμού,  τα  κριτήρια
επιλογής και τα αποδεικτικά μέσα αυτών αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της
διακήρυξης.  Προσφορές  υποβάλλονται  για  κάθε  τμήμα,  με  την  προϋπόθεση  να
υποβάλλεται  προσφορά για  το  σύνολο  των  ειδών  κάθε  τμήματος,  ή  και  για  το
σύνολο  των  τμημάτων.  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις
υποχρεώσεις  της  παρ.  2  του άρθρου  18  του  Ν.  4412/2016.  Ο διαγωνισμός  θα
διενεργηθεί  στα  γραφεία  του  Δήμου  Δέλτα  (Πλατεία  Δημοκρατίας,  Σίνδος
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57400, Γρ. Προμηθειών & Αποθηκών) στις 05/11/2020, ημέρα
Πέμπτη  και  ώρα  10:00  π.μ.,  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού.
Καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  ημερομηνία
διενέργειας  του  διαγωνισμού,  δηλαδή  05/11/2020  και  ώρα  10:00  π.μ..  Χρόνος
ισχύος  προσφορών:  έξι  (6)  μήνες  από  την  επόμενη  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Δέλτα, θα βαρύνει τον ΚΑ
02.70.7134.006 του προϋπολογισμού έτους 2020 και τον αντίστοιχο του 2021, α/α
ανάληψης υποχρέωσης 977/14259/2020, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 362 στο
Μητρώο Δεσμεύσεων με Α.Α. βεβ.: 388. Σε περίπτωση ενστάσεων εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016. Το συνολικό κείμενο της Διακήρυξης
αναρτάται  στο  site του  Δήμου  Δέλτα (www.dimosdelta.gr)  και  στο  ΚΗΜΔΗΣ
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(www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ). Η  σύμβαση  εμπίπτει  στη  συμφωνία  περί  Δημοσίων
συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (Α' 139).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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