
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 63a0564eeb32ff008d22b12f στις 21/12/22 13:49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Καστοριά: 20/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 54769
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΔΑΜ: 22PROC011871856

ΑΔΑ: Ψ2ΝΟΩΕΥ-ΡΗΞ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής, για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ- Συστήματος διαχείρισης επισκεπτών, 
εξοπλισμού αξιολόγησης/υπογραφών και εξοπλισμού ΤΠΕ των ΚΕΠ Δήμου Καστοριάς», για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 70.735,00 € (εβδομήντα χιλιάδες 
επτακόσια τριάντα πέντε Ευρώ), χωρίς  ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τη με 
αριθμό 58/2022  μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του 
Δήμου Καστοριάς. Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τους με Κ.Α.: 60.7134.01, 
60.7134.02, 10.7134.02  σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 
του Δήμου Καστοριάς.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 87.711,40 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 70.735,00 €,  ΦΠΑ:  16.976,40 €) από τα οποία τα 
72.744,60 € προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» 
και τα 14.966,80 € από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (ΠΡ. ΣΑΤΑ) του Δήμου Καστοριάς. 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς και προμήθεια 
Συστήματος Διαχείρισης Επισκεπτών, εξοπλισμού αξιολόγησης/υπογραφών και εξοπλισμού ΤΠΕ 
των ΚΕΠ του Δήμου Καστοριάς.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων : 
CPV  Ονομασία Αντικειμένου κατά CPV
30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες 
42960000-3 Εξοπλισμός συστημάτων χειρισμού και ελέγχου
42991200-1 Εκτυπωτικά μηχανήματα
Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ομάδες) :
ΤΜΗΜΑ Α ή 1  : «Εξοπλισμός αξιολόγησης/υπογραφών και εξοπλισμός ΤΠΕ των ΚΕΠ Δήμου 
Καστοριάς», εκτιμώμενης αξίας 63.444,60 € με ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ Β ή 2  : «Σύστημα Διαχείρισης Επισκεπτών», εκτιμώμενης αξίας 9.300 € με ΦΠΑ.
ΤΜΗΜΑ Γ ή 3  : «Εξοπλισμός ΤΠΕ», εκτιμώμενης αξίας 14.966,80 € με ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή δύο ή τρία τμήματα, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα 
ποσότητα κάθε τμήματος. Ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορεί να ανατεθεί σε έναν 
προσφέροντα ορίζεται σε τρία.
Φορέας  χρηματοδότησης της παρούσας προμήθειας είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για τις ομάδες/τμήματα Α (ή 1), Β (ή 2) της μελέτης και ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ. (ΠΡ. ΣΑΤΑ) του Δήμου Καστοριάς  για την ομάδα Γ (ή 3). Οι Α, Β 
ομάδες/τμήματα της μελέτης θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» 
το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU, στο Πλαίσιο του 
Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (κωδικός Δράσης: 16780 / 
Άξονας 2.2). Η δαπάνη για τις ομάδες Α, Β της μελέτη είναι εγγεγραμμένη στο ΠΔΕ (Κωδ. Έργου: 
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2022ΤΑ06300031) και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5190859 και η χρηματοδότηση θα λάβει τη 
μορφή επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 31-1-2023 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr).
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 
άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 
παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της διακήρυξης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καταθέσει ο κάθε συμμετέχοντας οικονομικός φορέας  
είναι :
ΤΜΗΜΑ 1  : 1.023,30 ευρώ (χίλια είκοσι τρία Ευρώ και τριάντα λεπτά).
ΤΜΗΜΑ 2  : 150,00 ευρώ (εκατόν πενήντα Ευρώ).
ΤΜΗΜΑ 3  : 241,40 ευρώ (διακόσια σαράντα ένα Ευρώ και σαράντα λεπτά).
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 
(6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Όλα τα 
τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς 
www.kastoria.gov.gr. Αρμόδια υπηρεσία για περαιτέω πληροφορίες είναι η Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής/Τμήμα ΤΠΕ (τηλ. 2467351109, 2467351630).
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 
66 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 Ιωάννης Κορεντσίδης
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