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ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ.∆/νση : Β. Γεωργίου Α΄1
Ταχ. Κώδικας : 54636
Πληρ. : Μ. Θωµαΐδου
Τηλ : 2313 317545
e-mail : m.thomaidou@thessaloniki.gr

Θεσσαλονίκη 2-7-19
Αρ. Πρωτ.: 73770/19245

ΠΡΟΣ
Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Εφηµερίδα ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

3-7-19
5-7-19

ΘΕΜΑ: ∆ηµοσίευση Περιληπτικής ∆ιακήρυξης
Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε στην εφηµερίδα σας και στο φύλλο της παραπάνω
ηµεροµηνίας µε στοιχεία των έξι (6) χωρίς πλαίσιο τη συνηµµένη περίληψη
διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού που αφορά στην
προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισµού ΤΠΕ, για τις ανάγκες του
∆ήµου
Θεσσαλονίκης,
προϋπολογισµού
δαπάνης
421.668,20
€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
Κοινοποίηση :
- Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο
- Τεχνικό Επιµελητήριο
Τσιµισκή 27-29 Θεσσαλονίκη, 546 24
Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43
- Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
- Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων & Κοιν/των
Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24
26ης Οκτωβρίου 43 LIMANI CENTER
- Επαγγελµατικό Επιµελητήριο
Τ.Κ. 546 27
Αριστοτέλους 27 Θεσσαλονίκη, 546 24
Τα Μέλη Επιτροπής διαγωνισµού της ∆/νσης Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού &
Συστηµάτων ΤΠΕ σύµφωνα µε την υπ' αρ. 319/12-6-19 Α.Ο.Ε. :
Τακτικά Μέλη
Αναπληρωµατικά Μέλη
- Κορδονούρης Ανδρέας ως Πρόεδρος
- Σιµιτόπουλος ∆ηµήτριος ως Πρόεδρος
- Αντωνιάδης Ευάγγελος ως Γραµµατέας
-Τσιανταρλής Ευάγγελος ως Γραµµατέας
- Μπάτου Στυλιανή
ως Μέλος
- Ουρούµη Σεβαστία ως Μέλος
Εσωτερική διανοµή :
- Αντ/χο Οικονοµικών
- ∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης
- Τµήµα Προκηρύξεων & ∆ηµοπρασιών

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1 TK 54636
Πληρ. : Μαρία Θωµαΐδου
Τηλ.:
2313 317545
E-mail: m.thomaidou@thessaloniki.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 17/2019
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» για την
«Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισµού ΤΠΕ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
∆ήµου», σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5/2019 Μελέτη του Τµήµατος Μηχανογραφικής Υποστήριξης της
∆/νσης Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού & Συστηµάτων ΤΠΕ, προϋπολογισµού δαπάνης 421.668,20€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
Αριθ. Συστήµατος (ΕΣΗ∆ΗΣ): 73740
Πρόσβαση στα έγγραφα σύµβασης:
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύµβασης διατίθενται από την πλατφόρµα του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr από 3/7/2019 και ώρα 09:00
Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων της Ε.E.:
28/6/
2019
Κωδικός CPV:
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (CPV): 30213300-8, 30231000-7, 30213100-6, 30216110-0.
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης:
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 421.668,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 340.055,00 €, ΦΠΑ: 81.613,20 €).
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.
Υποδιαίρεση σε τµήµατα:
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τµήµατα σύµφωνα µε τον συγκεντρωτικό ενδεικτικό
προϋπολογισµό της υπ’ αρ. 5/2019 µελέτης της ∆/νσης Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και
Συστηµάτων ΤΠΕ.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύµβασης:
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της τιµής.
∆ιάρκεια Σύµβασης – Χρόνος Παράδοσης:
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εβδοµήντα πέντε (75) ηµέρες, από την ηµεροµηνία
πρωτοκόλλησης και ανάρτησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό
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2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)
3) ∆ικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ’ αριθµ. 17/2019 ∆ιακήρυξης και σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ. 5/2019 Μελέτη του Τµήµατος Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ∆/νσης
Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Συστηµάτων ΤΠΕ.
Λόγοι αποκλεισµού:
Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της
υπ΄αριθµ. 10/2019 ∆ιακήρυξης, διαπιστώνονται µε τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της
ανωτέρω, τα οποία προσκοµίζει ο οικονοµικός φορέας.
Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται µε την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας και
την Τεχνική και Επαγγελµατική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 & 2.2.6 της υπ’
αριθµ. 17/2019 ∆ιακήρυξης, διαπιστώνονται µε τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω,
τα οποία προσκοµίζει ο οικονοµικός φορέας.
Απαιτούµενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συµµετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. (6.801,10
€)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός
Φ.Π.Α.
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές
τους.
Ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 3-7-19 Τετάρτη και ώρα 09:00
Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12-8-19 ∆ευτέρα και ώρα 15:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 19-8-19 ∆ευτέρα και από ώρα 10:00 – 11:00
Απαιτούµενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα
(12) µηνών. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Έννοµη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόµενος ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί συγκεκριµένη σύµβαση του Ν.
4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής συµπεριλαµβανοµένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νοµοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά µε τη χρήση τυποποιηµένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της
υπ΄αριθµ. 10/2019 ∆ιακήρυξης.
Οι προθεσµίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της
ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 2634/2018 και 9264/2018 Αποφάσεις ∆ηµάρχου.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ

