Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.11.22 14:33:25
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ7ΕΞΩΞΥ-Ο33

∆ιατηρείται µέχρι τέλους 2025
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ι. ∆ραγάτση 12, Πειραιάς 18535
Πληροφορίες: Σωτηροπούλου Σταυρούλα
Τηλ.:2132022017
e-mail: promithies@piraeus.gov.gr

Πειραιάς, 22/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 48332/4606

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O ∆ήµαρχος Πειραιά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό,
µε τίτλο:«Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου συνολικού προϋπολογισµού 50.600 € πλέον
ΦΠΑ 24%», µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών της προµήθειας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Nόµου 4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. (CPV: 30200000-1,
30231000-7) .
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) µέρες από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι ο ∆ήµος Πειραιά. Για
την εν λόγω προµήθεια έχει εκδοθεί η µε αριθ. 211182/2021 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης µε α/α 1647, του µητρώου δεσµεύσεων, που καταχωρήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ: 21REQ009391800 2021-10-20.
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς
φορείς για διάστηµα εκατόν πενήντα (150) ηµερών από την επόµενη της διενέργειας
του διαγωνισµού.
∆ιοικητικές προσφυγές – ενστάσεις µπορούν να ασκηθούν σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο άρθ. 3.4 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
• Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
23/11/2021
• Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/11/2021 και ώρα 08:00 π.µ
• Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 9/12/2021
και ώρα 14:00.

Εγγύηση συµµετοχής: Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, ποσού 1.012 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται
στη ∆/νση Πληροφορικής - Τµήµα Τεχνικής υποστήριξης (τηλ. 2132022416,
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2132022430), στο Τµήµα Οικονοµικής Επιτροπής (τηλ.:2132022340-5) και στο Τµήµα
Προµηθειών (τηλ. 21320222107-2090) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα από το τµήµα Προµηθειών, από το
δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου: www.piraeus.gov.gr καθώς και από την επίσηµη
πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .
Η παρούσα προκήρυξη θα δηµοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δηµοσίευσης θα
βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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