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                                          ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ
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Πληροφορίες: Αποστολοπούλου Αγγελική
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 38.867,80 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών της μελέτης. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί 
να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής: Δήμος Χαλανδρίου, Τμήμα Προμηθειών και 
Διαχείρισης Υλικού , Ταχ. Δ/νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου, Τ.Κ. 15234 , email: 
aggeliki.apostolopoulou@halandri.gr , Ιστοσελίδα: www.chalandri.gr 
2) Κωδικοί  CPV: 
  30200000-1 «Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες» 
  30237240-3 «Κάμερες ιστού»

  31300000-9 «Μονωμένα σύρματα και καλώδια»

  32342100-3 «Ακουστικά κεφαλής»

 32420000-3 «Εξοπλισμός δικτύου» 

 48300000-1 «Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και 
παραγωγικότητας» 

 48321000-4 «Πακέτα λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD)»

 48515000-1 «Πακέτα λογισμικού εικονοδιάσκεψης»
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3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης/εκτέλεσης της προμήθειας: EL 301 
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.chalandri.gr. 
5) Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της 
διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής: 
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00:00
- Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών (Διενέργειας Διαγωνισμού): Την 31/01/2022  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 
- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ: 151287
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 
6) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 
7) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
8) Χρηματοδότηση: Ίδια Έσοδα
9) Διάρκεια Σύμβασης: πέντε (05) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 
10) Εγγυήσεις:  
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 
συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ποσού , ως κατωτέρω

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ (ΣΕ €)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εξοπλισμού 
πληροφορικής και πακέτων 
λογισμικού

31.345,00€               313,45€ Τριακόσια δεκατρία ευρώ και 
σαράντα πέντε λεπτά 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης
11) Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται  μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου: 
https://www.chalandri.gr/dhmos/diakhryxeis-diagonismon/diakirixeis-2021 
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» και «ΧΤΥΠΟΣ»
Οι δαπάνες δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.       

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ
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