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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μυτιλήνη 16/09/2020

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 28972

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤO ΥΠΟΕΡΓΟ
«Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του Τουριστικού και Πολιτιστικού
πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών Πληροφορικής»
Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης
Ο Δήμαρχος διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν.
4412/2016, για το υποέργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη δράση προβολής και ανάδειξης του
Τουριστικού και Πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών
Πληροφορικής», όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική μελέτη του Δήμου προϋπολογισμού
τρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ (347.560,00 €),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 280.290,32 ευρώ).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 16η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00΄μ.μ.
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Ταξινόμηση κατά CPV :

CPV: 79961000 - Φωτογραφικές υπηρεσίες

72262000 - Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα δέκα
(10) μηνών από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που ορίζεται σε
ποσοστό 2% επί της προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι ποσό 5.605,81 €. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος
της προσφοράς.
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα
του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.mytilene.gr και μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr (αρ. συστήματος 99344).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο
Μυτιλήνης, τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης

Ευστράτιος Κύτελης

