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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την 
επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού 
για τα κέντρα δια βίου μάθησης του Δήμου Αγίας Βαρβάρας» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου.

Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης» της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις 
ΟΧΕ/ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»  
(MIS 5049551, κωδικό έργου ΠΔΕ 2020ΕΠ08510142) και ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 3 της Πράξης: «Βελτίωση - εκσυγχρονισμός - 
συμπλήρωση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και των υποδομών δια βίου μάθησης και 
εκπαίδευσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική 2014-2020» με την απόφαση ένταξης με ΑΔΑ: ΩΜΠ4ΟΡΕΓ-Φ03, όπως τροποποιήθηκε 
με την απόφαση με ΑΔΑ: 94ΚΗΟΡΕΓ-8ΓΑ.

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Κωδικοί CPV: 30213000-5, 30232110-8, 38652120-7, 31681000-3, 39162000-5, 42512200-0, 
32342410-9, 35121700-5, 33182100-0, 42715000-1, 39111000-3, 39121200-8, 39515100-6.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Πέμπτη, 11/11/2021 και ώρα 
15.00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών είναι η Τετάρτη, 17/11/2021 και ώρα 10.00 π.μ.

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.
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Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
για κάθε ομάδα ειδών σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συμμετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τη 
διακήρυξη.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο των ειδών της κάθε 
ομάδας.

Προσφορές υποβάλλονται για μία, δύο έως και για το σύνολο των ομάδων.

Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Χρόνος παράδοσης: τρεις (3) μήνες από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το 55% της δαπάνης για την προμήθεια θα βαρύνει τις με κ.α. 60-7133.009, 60-7134.006 και 
60-7135.012 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. 
Το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τις με κ.α. 60-7133.009, 60-7134.006, 60-7135.012, 15-
7133.008, 15-7134.007 και 15-7135.033 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022 του Δήμου ως συνεχιζόμενη προμήθεια.

Η κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
www.agiavarvara.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ
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