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ΝΙΣΜΟΥ  
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Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 17841 

 

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει ανοιχτό άνω των ορίων ηλε-

κτρονικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), για την Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, 

εκτυπωτών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και µηχα-

νικού εξοπλισµού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, 

συνολικού προϋπολογισµού 107.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% (CPV 30200000-1). 

Η σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

ΤΜΗΜΑ I: «Προµήθεια µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής», προϋπολογισµού 27.419,36 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 

34.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..  

ΤΜΗΜΑ II: «Προµήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών», προϋπολογισµού 

44.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 55.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: «Προµήθεια κάθε είδους Τηλεπικοινωνιακού, Μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς Ηλεκτρονι-

κού Εξοπλισµού», προϋπολογισµού 4.032,26 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 

Φ.Π.Α.. 

ΤΜΗΜΑ IV: «Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού», προϋπολογισµού 9.475,81 €, χω-

ρίς Φ.Π.Α. ή 11.750,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

ΤΜΗΜΑ V: Προµήθεια Τηλεοπτικού ∆έκτη», προϋπολογισµού 1.008,07 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 1.250,00 € συµπε-

ριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τµήµατα, αλλά για το σύνο-

λο των ζητούµενων ειδών και ποσοτήτων κάθε τµήµατος. Προσφορές για µέρος των ζητούµενων ειδών και 

ποσοτήτων κάθε τµήµατος, καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελµα-

τιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελµατι-

κά στο αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. 

2. Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψήφιου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό της χα-

µηλότερης τιµής για τη συνολική τιµή του κάθε τµήµατος, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. 

3. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

4. Χρηµατοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια βαρύνει τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον 

προϋπολογισµό της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. Έτους 2017. 

5. Εγγύηση συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβα-

σης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµε-

τοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιµώµενης αξίας του τµή-

µατος/τµηµάτων για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Η εγγύηση συµ-
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µετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα (30 ηµέρες) µετά τη λήξη του χρόνου 

προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 

6. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, όπως ανα-

φέρεται στη ∆ιακήρυξη. 

7. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: α) Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση µε 

χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

β) Οι αιτήσεις συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να υποβληθούν µε χρήση της πλατφόρ-

µας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr,.  

γ) Ηµεροµηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: Ηµεροµηνία: 03-11-2017, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 µ.µ.                                                                          

δ) Καταληκτική Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών: Ηµεροµηνία: 30-11-2017, η-

µέρα Πέµπτη και ώρα 15:00 µ.µ. 

ε) Ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηµεροµηνία: 07-12-2017, 

ηµέρα: Πέµπτη και ώρα: 10:00 π.µ.. 

8. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

9. Ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαίκών Κοινο-

τήτων: 30-10-2017. 

10. Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του διαδικτύου 

στις διευθύνσεις: www.promitheus.gov.gr και www.preveza.gr.. 

 

.                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

       ΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 
                                                                                                        ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
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