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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

CPV: 30213000-5, 30122000-0, 30213200-7, 48800000-6.
Ο Δήμαρχος Τριφυλίας διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την υπ΄ αριθ. 348/2022 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής σε Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό για «Προμήθεια Η/Υ, Εκτυπωτών ,
Tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & tablets
μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους
εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων
υπηρεσιών, για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Τριφυλίας στο πλαίσιο των δράσεων του έργου:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα
2.0 » με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ανα ομάδα της προμήθειας όπως αναφέρεται στον
ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ.10/2022Μελέτης και στους όρους της διακήρυξης, συνολικού
προϋπολογισμού 62.124,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 24/01/2023 ώρα 10:00 μμ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/01/2023 και ώρα 10:00 π.μ.. μέσω
των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση
συμμετοχής σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.,
ήτοι ποσού 1.002,00 ευρώ αν υποβληθεί προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, ενώ αν
κατατεθεί προσφορά ανά ομάδα το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής διαμορφώνεται ως
εξής:

 Για την ομάδα 1 ποσό εγγυητικής 528,00€.
 Για την ομάδα 2 ποσό 240,00€.
 Για την ομάδα 3 ποσό εγγυητικής 84€.
 Για την ομάδα 4 ποσό εγγυητικής 150€.
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του
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διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας
υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων. Η παρούσα δημοσιεύεται στον
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Επίσης παρέχεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης από την ιστοσελίδα του
Δήμου Τριφυλίας , στη διεύθυνση (URL) : www.dimostrifylias.gr και στην διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ►
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλ.2761360737) αρμόδιος υπάλληλος Ασπασία Πανταζοπούλου ). Κατά τα λοιπά
ισχύουν τα αναφερόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού τους όρους της οποίας πρέπει να λάβουν
γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
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