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Προκήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας", συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ. (CPV: 330121100-4 Φωτοαντιγραφικά,
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι
μικροϋπολογιστές, 30231310-3 Επίπεδες οθόνες, 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ, 301220000 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου, 31682530-4 Εφεδρικό σύστημα παροχής
ενέργειας, 30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης, 30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης
και ανάγνωσης).
Η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας προκηρύσσει Δημόσιου
Συνοπτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του έργου: "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και
λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας", με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα/ομάδες.
(CPV) : 30121100-4 Φωτοαντιγραφικά
30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
30231310-3 Επίπεδες οθόνες
30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου
31682530-4 Εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας
30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης
30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης
α) Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
1.
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Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
στη διεύθυνση (URL): www.preveza.gr.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο πέντε
(5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα
στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου http://www.preveza.gr.

Πληροφορίες για τεχνικά θέματα θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα
Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας, τηλ. 26823 60260.
2. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Ο Τύπος της Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
3.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117 του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και του ν. 4673/2020, (ΦΕΚ 52/Α’) άρθρ. 40, παρ.
1, περί ανάθεσης εκτέλεσης υπηρεσιών σε προσωρινούς μειοδότες και υπό τους ειδικότερους όρους της αριθμ. Διακήρυξης.
4.

Η προσφορά, μπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδευόμενη από διαβιβαστικό, ή υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας/Τμήμα Προμηθειών, Σπηλιάδου 8, 48100 Πρέβεζα, 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 - 14:00 και μέχρι τις 09:00 κατά την ημερομηνία
λήξης της υποβολής προσφοράς, δηλαδή την 29.09.2020, ημέρα Τρίτη, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραμματεία της παραπάνω Διεύθυνσης.
5.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29.09.2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00.
7.

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 την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (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
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε 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.
8.

Αντικείμενο του έργου: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών,
μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, πολυµηχανηµάτων και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας
Πρέβεζας και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πρέβεζας", συνολικού προϋπολογισμού 74.331,80 ευρώ με ΦΠΑ. (CPV: 330121100-4 Φωτοαντιγραφικά, 30213300-8 Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 30213100-6 Φορητοί επι9.
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τραπέζιοι μικροϋπολογιστές, 30231310-3 Επίπεδες οθόνες, 30232110-8 Εκτυπωτές λέιζερ,
30122000-0 Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ γραφείου, 31682530-4 Εφεδρικό σύστημα παροχής ενέργειας, 30234500-3 Μέσα αποθήκευσης μνήμης, 30233000-1 Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
10. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Ηπείρου - Π. Ε. Πρέβεζας (Ε.Φ. 072).
Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Πρέβεζας, Οικ. Έτους 2020 και ειδικότερα:
τον Ε. Φ. 072 και τους: ΚΑΕ 1713 : "Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείων", ΚΑΕ 1723 : "Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
προγραμμάτων και λοιπών υλικών".
12. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, σε ευρώ (€) που ανέρχεται σε ποσοστό 2% (μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ) της ομάδας/ων για την οποία/ες ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
προσφορά, ήτοι:
11.

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα 1

48,00

Τμήμα 2

1.150,90

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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 παρούσας, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.
13. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης.
14. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
15. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ).
16. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης
και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ και ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών.
17. Τυχόν Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.
18. Η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, η έγκριση των όρων της διακήρυξης και η
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού αποφασίστηκε με την αριθμ.
23/1525/10.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΒ87Λ9-0ΒΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
19. Έχουν εκδοθεί οι με αριθ. πρωτ. οικ. 119445/4427/04.09.2020 (ΑΔΑ: ΨΨΑΖ7Λ9-Γ0Ω)
και αριθ. πρωτ. οικ. 119443/4426/04.09.2020 (ΑΔΑ: 69Η47Λ9-ΩΝΥ) αποφάσεις ανάληψης
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υποχρέωσης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με α/α 1858 και 1859, αντίστοιχα.
20. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.
21. Αυτή
η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στην ιστοσελίδα
www.preveza.gr, σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 52666/2077/08.05.2020 διακήρυξης,
και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr..

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

