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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης για τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό (Αρ. Πρωτ. 

∆ιακήρυξης 1154/23-10-2018) της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την ανάθεση της σύµβασης του 

έργου «Προµήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής, για την ανανέωση του 

εξοπλισµού & την πλήρωση κανόνων ασφάλειας 2018» προϋπ. 248.000,00€, 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισµό (Αρ. Πρωτ. 

∆ιακήρυξης 1154/23-10-2018), για την ανάθεση της σύµβασης του έργου «Προµήθεια και 

εγκατάσταση υλικών πληροφορικής, για την ανανέωση του εξοπλισµού & την 

πλήρωση κανόνων ασφάλειας 2018», συνολικής εκτιµώµενης αξίας 200.000,00€ χωρίς 

ΦΠΑ, ήτοι 248.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Αρχή), µε έδρα τη Λάρισα: ∆ιοικητήριο, 

Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 41110, Λάρισα. Η κύρια δραστηριότητα της Αρχής είναι οι 

γενικές δηµόσιες υπηρεσίες (ΟΤΑ Β’ Βαθµού). 

2. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια εξοπλισµού ΤΠΕ, καθώς και εργασιών που 

είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των εσωτερικών λειτουργιών της Αρχής και 

συγκεκριµένα αφορά τα παρακάτω δύο (2) Τµήµατα (µε τα αντίστοιχα CPV τους):        

1) Η/Υ (30213300-8) και 2) Εργασίες µετάπτωσης Η/Υ (72253200-5).  

3. Η σύµβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) Τµήµατα, εκτιµώµενης αξίας χωρίς ΦΠΑ:                 

1) 196.840,00€ και 2) 3.160,00€  αντίστοιχα.  
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4. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τµηµάτων είτε για επιµέρους τµήµατα. 

Για όλα τα Τµήµατα οι υποψήφιοι οφείλουν να προσφέρουν το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας ανά τµήµα, σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 του άρθρου «1.3 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης» της 

∆ιακήρυξης.  

5. Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, 

µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά βάσει τιµής, ανά Τµήµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.  

6. Η διαδικασία θα διενεργηθεί εξ ολοκλήρου µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr (πλατφόρµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε καταληκτική ηµεροµηνία 

παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 

2018 και ώρα 15:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί 

την Παρασκευή 23 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.µ. Ο αριθµός του διαγωνισµού 

είναι 65899. 

7. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και 

οι ενώσεις οικονοµικών φορέων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου «2.2 ∆ικαίωµα 

Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής» της ∆ιακήρυξης. Οι ενώσεις/συµπράξεις 

οικονοµικών φορέων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

8. Για την έγκυρη συµµετοχή στον διαγωνισµό, απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής 

συµµετοχής ύψους 2% της εκτιµώµενης αξίας του αντίστοιχου τµήµατος χωρίς ΦΠΑ, για 

το οποίο υποβάλλεται προσφορά και διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 30 ηµερών µετά την 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου «2.4.5 Χρόνος ισχύος των 

προσφορών» της ∆ιακήρυξης. 

9. Ερωτήµατα υποβολής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι και την 

Παρασκευή 9 Νοεµβρίου και ώρα 23.59.  

10. Στον διαγωνισµό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

11. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφρασή τους στην ελληνική. 

12. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εκατόν 

ογδόντα (180) ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας (ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης) του διαγωνισµού. 

13. ∆ιαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αρχής διέπονται από τις 

διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016. Αναλυτικά 

περιγράφονται στο άρθρο 3.4 της ∆ιακήρυξης. 

14. Ο χρόνος παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης για το Τµήµα 1 είναι 30 εργάσιµες 

από την εποµένη της ηµεροµηνίας υπογραφής του συµφωνητικού. Ειδικά για το Τµήµα 2 

είναι 15 εργάσιµες µετά την παραλαβή του Τµήµατος 1.  
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15. Τόπος παράδοσης του αντικειµένου της σύµβασης είναι όπως προβλέπεται στο αναλυτικό 

Τεύχος της ∆ιακήρυξης (άρθρο 6.1). 

16. Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί εφ άπαξ, µετά την κατάθεση των παραστατικών 

πληρωµής, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του αντικειµένου της 

σύµβασης και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών. 

17. Η σύµβαση χρηµατοδοτείται από το έργο Κ.Α.2018ΕΠ01700002 της ΣΑΕΠ 017, υποέργο 2 

«Προµήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής για την ανανέωση του εξοπλισµού και 

την πλήρωση των κανόνων ασφαλείας 2018» της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

18. Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

19. Το πλήρες τεύχος και τα παραρτήµατα του διαγωνισµού διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή 

στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (πλατφόρµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), στην επίσηµη 

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr (µενού «Εφηµερίδα της 

Υπηρεσίας» επιλογή «∆ιακηρύξεις/Προκηρύξεις») και στο διαδικτυακό τόπο τήρησης του 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr) για την ελεύθερη, άµεση και πλήρη πρόσβαση στη 

συγγραφή υποχρεώσεων. 

20. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ∆ιακήρυξης παρέχονται σύµφωνα µε το 

άρθρο «2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων» της ∆ιακήρυξης, µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.. Πληροφορίες σχετικά παρέχονται στα στοιχεία 

επικοινωνίας της παρούσας.  

21. Λοιπές πληροφορίες: τηλ. 24213 - 52480, αρµόδιοι υπάλληλοι:  Σκάµπουρας Πέτρος, 

Τσιµπόλης Ιωάννης και Αµεραλής Ματθαίος. 

 

Λάρισα,  23/10/2018 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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