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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ
με το Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών ψεκασμού, Laser, UPS,
Video projector, Cameras και ειδικής εφαρμογής διαχείρισης πόρων του εξοπλισμού για την ανανέωση και
αναβάθμιση της υποδομής του Πληροφοριακού Συστήματος, για το έτος 2017. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους, από τον Κ.Α.: 10.7134.0002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Δεν γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές. Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. Ο ανάδοχος θα πραγματοποιεί παραδόσεις σύμφωνα
με την παραγγελία του Δήμου, εντός ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Προμηθειών στα
σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο χρόνος παράδοσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/12/2017.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων, την 12/07/2017 ημέρα Τετάρτη και
από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 09:30 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και
τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Επίσης να ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών κα διαθέτουν την αντίστοιχη εμπειρία. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται
να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος ένωσης
οικονομικών φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη
σύνθεση των οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια
ειδών αναφέρονται στην αρ.πρωτ.: 39211/26-06-2017 Διακήρυξη (αρ.2/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των
εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με φροντίδα τους.
Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” (www.diavgeia.gov.gr), στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Λαμιέων (www.lamia.gr). Τέλος,
περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί μία φορά στις εφημερίδες ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (Λαμίας) & ΠΡΩΪΝΑ
ΝΕΑ (Λαμίας) – Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/06/2017. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.
Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Λαμιέων, Διεύθυνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, ΤΚ: 35100 Λαμία,
Τηλ.:22313.51045/51033, Φαξ: 22313.51045, e-mail: grprom@lamia-city.gr, Ιστοσελίδα: www.lamia.gr.
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