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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟ Μυτιλήνησ
Προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)για τθν ανάδειξθ
αναδόχου εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών ςυςτημάτων για τισ ανάγκεσ του
Δήμου Μυτιλήνησ (κλπ) – Προμήθεια μηχανών γραφείου (υπολ. λογ. μηχανζσ, φαξ, τηλεφωνικζσ ςυςκευζσ
κλπ)», ςυνολικισ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 32.274,45 ευρϊ, ςυγκεκριμζνα των ειδϊν του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Α
τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
1.Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ

Επωνυμία

ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 13-17

Πόλθ

ΜΤΣΙΛΗΝΗ

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ

81132

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ (GR)

Κωδικόσ ΝUTS

GR411

Σθλζφωνο

2251350516

Φαξ

2251350510

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο

promithies@mytilene.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΣΩΝΕΛΛΟ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.mytilene.gr

2251350565
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2. Πρόςβαςη ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου
www.mytilene.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν επίςθσ να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ από το
γραφείο προμθκειϊν κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Μποροφν επίςθσ να λάβουν αντίγραφα αυτϊν με
δαπάνεσ και φροντίδα τουσ.

3. Κωδικόσ CPV: 30213100-6
4. Αντικείμενο προμήθειασ: Ο Διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων για τισ ανάγκεσ
του Διμου Μυτιλινθσ και τθν προμικεια μθχανϊν γραφείου (υπολ. λογ. μθχανζσ, φαξ, τθλεφωνικζσ ςυςκευζσ
κλπ).
5. Εναλλακτικζσ προςφορζσ: Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
6. Χρόνοσ παράδοςησ: Η διάρκεια τθσ φμβαςθσ των προαναφερόμενων ειδϊν ςυνολικά κα διαρκζςει από τθν
υπογραφι τθσ φμβαςθσ και μζχρι 31-12-2020, μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Σο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ δφναται να παρατακεί ζπειτα από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ του αναδόχου ι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
7. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: Όπωσ αναλυτικά αναφζρονται το άρκρο 2.2 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ.
8. Τποδιαίρεςη ςε τμήματα: Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να δϊςει προςφορά, είτε για το ςφνολο όλων
των ειδϊν που αναφζρονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό, είτε για το ςφνολο των ειδϊν ανά ομάδα.
Προςφορζσ που δεν κα αναφζρονται, είτε ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ, είτε ςτο ςφνολο ανά ομάδα τθσ
προμικειασ, κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
9. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ: Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ δεν απαιτείται
10. Κριτήριο Ανάθεςησ: Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ, είτε ςτο ςφνολο τθσ προμικειασ, είτε ςτο ςφνολο ανά ομάδα τθσ προμικειασ, βάςει μόνο τθσ τιμισ.
11. Παραλαβή προςφορών: Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό,
ορίηεται θ 08-12-2020, ημζρα Σρίτη. Ώρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 11:00 π.μ.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα του Διμου , Ελ. Βενιηζλου 13-17, ςφμφωνα πάντα με τισ
διατάξεισ του Ν.4412/2016. Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ,
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διαγωνιςμοφ.
12. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορών: Σζςςερισ (4) μινεσ από τθν επόμενθ θμζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

13. Γλώςςα ςφνταξησ προςφορών: Ελλθνικι
14. Χρηματοδότηςη: Η δαπάνθ κα βαρφνει τουσ Κ.Α 10.7134.0003 ΚΑΙ 10.7133.0004, του προχπολογιςμό του
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2020.
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χετικζσ οι υπ’ αρικμ. 748/14-10-2020 και 749/14-10-2020 Α.Α.Τ (αναλιψεισ υποχρζωςθσ) .
15. Ενςτάςεισ: ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για
τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ,
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ
εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
16. Δημοςιεφςεισ: Σο ςυνολικό κείμενο τθσ διακιρυξθσ αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗ (www.promitheus.gov.gr) και ςτο
site του Διμου www.mytilene.gr και ςτον τοπικό ελλθνικό τφπο. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ περίλθψθσ τθσ
διακιρυξθσ και τυχόν επαναλθπτικισ κα βαρφνουν τον ανάδοχο - προμθκευτι.
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