
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΔΗΜΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                               

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Κυπρού 10                                                                        

Ταχ. Κώδικας: 65403                                                                            

Πληροφορίες:  Κιρκίνη Κυριακή

Τηλέφωνο: 2513-500286

Φαξ: 2510-451484

Ηλ. Ταχ/μείο: supplies@dkavalas.gr                                       

                                                                                                    ΠΡΟΣ:  Τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

           Ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της « ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» έτους 2020, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην 

παραπάνω παροχή υπηρεσιών να υποβάλουν προσφορές έως τις 20-02-2020, ημέρα Πέμπτη και  ώρα  10:00, 

στο Δημοτικό Κατάστημα, Κύπρου 10 (Κίτρινο κτήριο), 2ος όροφος, Δ/νση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, 

αφού πρώτα πρωτοκολληθούν μέχρι εκείνη την ώρα από το  τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου.                   

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: #21.985,20€  #  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ/ΩΡΑ

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης Η/Υ και  

περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, Δικτύων 

Δεδομένων και Διαδικτύου  στη Δημοτική Ενότητα 

Καβάλας.

1.800 9,85

ΣΥΝΟΛΟ 17.730,00 €

ΦΠΑ 24% 4.255,20 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.985,20 €

0003415843



      Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματική οργάνωση ή σε αρμόδια 

δημόσια αρχή και ότι αντικείμενο τους είναι οι ζητούμενες υπηρεσίες.

 δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

 έλαβαν πλήρη γνώση του περιεχομένου της Μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας και το 

αποδέχονται αυτό πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

2. Απαιτείται ο ανάδοχος να έχει γνώσεις οι οποίες να αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικού 

τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τουλάχιστον τετραετούς φοιτήσεως (Πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) σχετικού με τις Τηλεπικοινωνίες ή την Πληροφορική).. 

Επιπροσθέτως ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην επισκευή και 

συντήρηση Η/Υ και  περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και Δικτύων Δεδομένων όπως αυτές που 

κατέχει ο Δήμος Καβάλας.  Η εμπειρία αυτή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση πρωτοκόλλων 

παραλαβής ή βεβαιώσεων ή παραστατικών τιμολόγησης αντίστοιχων υπηρεσιών σε ΟΤΑ..

3. Οικονομική προσφορά σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 

Κριτήριο κατακύρωσης : Η κατακύρωση θα γίνει στον/στους Ανάδοχο/Αναδόχους που θα προσφέρει/ουν την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κατά την διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

          Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στο τηλ. 

2513-500286 στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καβάλας (κίτρινο κτίριο) καθημερινά κατά τις εργάσιμες 

μέρες και ώρες κα. Κιρκίνη Κυριακή e-mail: supplies@dkavalas.gr ή από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, www.promitheus.gov.gr.

                                                                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

                                                                                                                       

                                                                                                                   ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ
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