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Περιληπτική Διακήρυξη Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ,
για τις:
«Προμήθεια Ειδών Πληροφορικής Επικοινωνιών και Δικτύων Αρ. Μελ ΠΛ9/2020»
ποσού 59.972,10€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24%AΡ.ΜΕΛ. ΠΛ9/2020.
ΟΙ προσφορές θα κατατεθούν :
1) Είτε για το σύνολο της μελέτης (ομάδες Α+Β)
2) Είτε τμηματικά, που σημαίνει ξεχωριστά (μόνο) για την ομάδα Α (στο σύνολο των τμημάτων της
Α/Α1 + Α/Α2) και ξεχωριστά (μόνο) για την ομάδα Β (στο σύνολο των τμημάτων της Β/Β1 + Β/Β2).

ΟΜΑΔΑ-Α είναι:
Τμήμα-1 Πάγια ΗΥ : 29.275,00 € + ΦΠΑ (24%) 7.026,00 € = 36.301,00 €
Η χρηματοδότηση για το Τμήμα-1 θα γίνει από τα δημοτικά έσοδα του Δήμου (Κωδ.
10.7134.0001 )
Τμήμα-2 Αναλώσιμα ΗΥ : 2.862,10 € € + ΦΠΑ (24%) 686,90 € = 3.549,00 €
Η χρηματοδότηση για το Τμήμα-2 θα γίνει από τα δημοτικά έσοδα του Δήμου (Κωδ.
10.6654.0001 )
ΟΜΑΔΑ-Β είναι:
Τμήμα-1 Πάγια Δικτυακού Εξοπλισμού / Εξοπλισμού Επικοινωνιών:
26.665,00 € + ΦΠΑ (24%) 6.199,60 € = 33.064,60 €
Η χρηματοδότηση για το Τμήμα-1 θα γίνει από τα δημοτικά έσοδα του Δήμου (Κωδ.
10.7133.0003 )
Τμήμα-2 Αναλώσιμα Δικτύων / Επικοινωνιών :
1.170,00 € + 280,80 ΦΠΑ (24%) € = 1.450,80 €
Η χρηματοδότηση για το Τμήμα-2 θα γίνει από τα δημοτικά έσοδα του Δήμου (Κωδ.
10.6654.0001 )
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Προκηρύσσει Συνοπτικό

μειοδοτικό

διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές και με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς που
βρίσκεται στην οδό Γ. Καπέτα 17 Κιλκίς, 23/11/2020 ημέρα Δευτέρα στις 10:00 π.μ.
Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν φέρει αποτέλεσμα θα ακολουθηθεί η διαδικασία σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016.
Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης

όπως αυτά ορίζονται στο πλήρες τεύχος του

διαγωνισμού και στην αναλυτική διακήρυξη και στην μελέτη σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, και στην Διεύθυνση Γ. Καπέτα 17, 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο, 2341
352158 Γεωργιάδου Λίζα.
Η Ισχύς των προσφορών είναι από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και για 300 ημέρες.
Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στα γραφεία του Δήμου Κιλκίς και στο portal του Δήμου
Κιλκίς ,www.e-kilkis.gr και στο ΚΗΔΜΗΣ, και ευρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για
διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης έως και την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ο Δήμος Κιλκίς κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του
παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού, καθώς επίσης μπορεί να κάνει χρήση των άρθρων 104105-132-29-32 του νομού 4412/2016 αν το κρίνει σκόπιμο . Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται
κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132-217-206 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου
οργάνου.
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