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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος, 29-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αριθμ.πρωτ.

30366

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ 2018 – 2019»

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.997,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Επωνυμία:

Δήμος Πύργου

Ταχυδρομική Δ/νση:

Πατρών και Πετροπούλου, ΤΚ 27 131 Πύργος Ηλείας

Αρμόδιος για πληροφορίες:

Παναγιώτα Παπαχριστοπούλου

Τηλέφωνο:

26213 62607

E-mail:

npdd@1489.syzefxis.gov.gr

Γενική Δ/νση στο διαδίκτυο (URL):

www.cityofpyrgos.gr

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών συσκευών Τ.Π.Ε. και φωτοτυπικών μηχανημάτων. Η συνολική εκτιμώμενη αξία
της ανέρχεται στο ποσό των 69.997,22 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι εξαντλήσεως
του συμβατικού ποσού της προμήθειας. Το αντικείμενο διαιρείται σε δύο (2) τμήματα και
συγκεκριμένα:
ΤΜΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡ/ΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Β

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1

48.384,87 €
8.064,50 €

ΑΔΑ: 6ΖΩ0Ω17-ΔΤΓ
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα τμήματα της σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση, οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων που
συμπεριλαμβάνονται σε κάθε τμήμα.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους εξής κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων

(CPV):

30236000-2

«Ποικίλος

εξοπλισμός

ηλεκτρονικών

υπολογιστών»

και

30121200-5 «Φωτοαντιγραφικές συσκευές».

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ. Όλα τα έγγραφα της σύμβασης
καταχωρούνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.cityofpyrgos.gr

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Πύργου (Πατρών και Τάκη Πετροπούλου,
Πολύκεντρο, 2ος όροφος) την Παρασκευή 09-11-2018 και ώρα 13:00. Οι φάκελοι των
προσφορών υποβάλλονται είτε α)με κατάθεσή τους στην επιτροπή διαγωνισμού είτε β)με
συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε γ)με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος Πύργου
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΛΙΑΤΣΗΣ
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