INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.05 10:09:19
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,
Π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

ΑΔΑ: 6ΓΔΛΩ6Χ-ΝΕΣ

Αίγιο, 05/05/2017
Αρ. Πρωτ.: 13836

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης - Yπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης &
επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων
δεδομένων», προϋπολογισμού 59.985,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αιγιαλείας
Οδός: Ευθυμίου Γάτου 1 Αίγιο
Ταχ.Κωδ: 25100
Τηλ.: 2691060951
Fax: 2691026742
E-mail: is@aigialeia.gov.gr
Κωδικός NUTS: GR232
Ιστοσελίδα: www.aigialeia.gov.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου www.aigialeia.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ
στην οδό Ευθυμίου Γάτου 1 Αίγιο (1ος όροφος), τηλ. 2691060951, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικοί CPV: 72514200-3, 72514100-2, 72246000-1, 72253200-5, 72254100-1, 725140001, 72541000-9, 72422000-4 και 72500000-0.
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR232
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η υπηρεσία αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες
υποστήριξης γενικής μηχανογράφησης και υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης και επέκτασης
κεντρικών

υπολογιστικών

συστημάτων,

δρομολογητών,

εικονικών

μηχανών,

βάσεων
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δεδομένων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές
της 63/2017 μελέτης.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
7. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: Η εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31-122017 ή έως την λήξη του συμβατικού αντικειμένου και εντός δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, παρέχουν εχέγγυα άρτιας
εκτέλεσης της σύμβασης και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις αποδεδειγμένης εμπειρίας
και τεχνογνωσίας, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές ουσιώδεις
όρους.
9. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών
στον διαγωνισμό, ορίζεται η 18/5/2017 ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών
ορίζεται η 11.00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Αίγιο, στο κτίριο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας οδός Νικ. Πλαστήρα 19 (1ος όροφος), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί για οποιοδήποτε λόγο ή κηρυχθεί άγονος θα
επαναληφθεί στις 26/5/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών).
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα
στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών,
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6266.011 του προϋπολογισμού 2017 του
Δήμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 110/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της
πίστωσης και η 945/2017 ΑΑΥ.
13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
14.
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(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου Αιγιαλείας. Η περίληψη διακήρυξης θα
δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας και στον
δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Παναγόπουλος

