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ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
για την «Προμήθεια υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

του Δήμου Εορδαίας»   

 

Ο Δήμαρχος  Εορδαίας 

προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια 

υποστήριξης εξοπλισμού υπηρεσιών και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Εορδαίας», 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 458.107,98 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με CPV 48822000-6, 

32571000-6, 31154000-0, 32580000-2, 32420000-3, 48621000-7, 80000000-4, 51611100-9, 32415000, 

50312610, 30213000-5, 30213100-6, 30231310-3, 30232110-8, 30237240-3, 32342411-6, 32232000-8, 

32543000-1, 32552100-8, 48218000-9 και 48624000-8 . 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι επτά (7) τμήματα - ΟΜΑΔΕΣ: 

ΟΜΑΔΑ Α: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 159.732,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α 38.335,68 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Β: «ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», εκτιμώμενης αξίας 20.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 4.920,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Γ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», εκτιμώμενης αξίας 142.243,00ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 34.138,32ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Δ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 5.515,96 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.323,83 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Ε: «ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ», εκτιμώμενης αξίας 9.570,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 2.296,80 ευρώ 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: «ΑΔΕΙΕΣ ORACLE», εκτιμώμενης αξίας 5.558,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.333,92 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ Ζ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ», εκτιμώμενης αξίας 26.322,96  ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 6.317,51 ευρώ. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ και για το σύνολο της 

ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 

Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ΟΜΑΔΑΣ ή μέρος της ζητούμενης ανά είδος ποσότητας θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ 2012-

2016). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 10.7134.0025 σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Δήμου Εορδαίας. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr από 11-10-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 169137. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 11-10-2022 και ώρα 08:00 π.μ. 
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10-11-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.  
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 16-11-2022 και από ώρα 09:00 π.μ. 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 360 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά ή εις ολόκληρον μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος 

της σύμβασης, όπως ορίζεται στο Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης της Προμήθειας. 

Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπ’ όψη.  

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής : 

ΑΔΑ: 61ΜΦΩΡ6-ΨΝΣ
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Τμήματα 

Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

(2% της αξίας ομάδας/τμήματος χωρίς ΦΠΑ) 

 Αριθμητικώς Ολογράφως 

ΟΜΑΔΑ Α 3.194,64 
Τρεις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα Ευρώ 

και εξήντα τέσσερα εκατοστά 

ΟΜΑΔΑ Β 410 Τετρακόσια δέκα Ευρώ 

ΟΜΑΔΑ Γ 2.844,86 
Δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα  

Ευρώ και ογδόντα έξι εκατοστά 

ΟΜΑΔΑ Δ 110,32 Εκατόν δέκα Ευρώ και τριάντα δύο εκατοστά 

ΟΜΑΔΑ Ε 191,40 
Εκατόν ενενήντα ένα Ευρώ και σαράντα 

εκατοστά 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ 111,16 Εκατόν έντεκα Ευρώ και δέκα έξι εκατοστά 

ΟΜΑΔΑ Ζ 526,46 
Πεντακόσια είκοσι έξι  Ευρώ και σαράντα έξι 

εκατοστά  

Σύνολο 

Τμημάτων 

7.388,84 

 

Εφτά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ και  

ογδόντα τέσσερα εκατοστά 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης.  

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα(10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού, μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υλικών. 

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της  διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 

επόμ. του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και το π.δ.39/2017. Υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για 

το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.  

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες  

από το Γραφείο Προμηθειών   του Δήμου (αρμόδιοι υπάλληλοι  Ευαγγελία Δεπάστα και Παρασκευή 

Κεσίδου, τηλ.2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr). 

Πληροφορίες επί της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Αυτοτελές Τμήμα 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  του Δήμου (αρμόδιος υπάλληλος κος Ταταρίδης 

Θεόφιλος - τηλ.2463350164 ) .  

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

ΑΔΑ: 61ΜΦΩΡ6-ΨΝΣ
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