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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προκηρύσσει  Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή σε ευρώ σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007, 
για  την  επιλογή  αναδόχου  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»  συνολικής  προϋπολογισθείσης 
αξίας  240.577,91€  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ,  με  τα  ακόλουθα 
στοιχεία:

1) Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ανατολικής Μάνης

2) Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας

3) Είδος διαδικασίας: Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός

4) Τόπος παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζεται στην διακήρυξη

5) Τίτλος «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ».  Δεν 
επιτρέπεται  να  κατατεθούν  προσφορές  για  τμήμα  του 
προκηρυσσόμενου έργου. 

6) Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται σε εκατόν είκοσι(120)ημέρες από 
την υπογραφή της. 

7) Δε θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές. 
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8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της 
Διακήρυξης, , με τα παραρτήματα αυτής από την  Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου Ανατολικής Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων, πληροφορίες 
κ.  Σφυρή  Θεόδωρο τηλ.  2733360358,  φαξ:  2733360348,  email:  teosfir-
is  @1315.  syzefxis  .  gov  .  gr   και  χορηγούνται  μετά  από  αίτηση  κάθε 
ενδιαφερομένου  εντός  τριών  (3)  ημερών  από  την  ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το 
αργότερο μέχρι πέντε (5)  ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  Η  Περίληψη  της  Διακήρυξης  δημοσιεύεται  επίσης  στο 
διαδίκτυο στη διεύθυνση www  .  anatolikimani  .  gov  .  gr  . 

9) Με την  προϋπόθεση  να  τηρηθούν  οι  κανόνες  περι  δημοσίευσης  της 
περίληψης  ,εκτός  της  σχετικής  ιστοσελίδας  ,  του  Εμπορικού 
Επιμελητηρίου  Λακωνίας  ,  του  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού 
καταστήματος  και  του  ΕΟΜΜΕΧ(οι  αρμοδιότητες  του  οποίου  έχουν 
περιέλθει στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Μικρών και Μεσαίων 
επιχειρήσεων με τον 4038/2012) , επιπλέον και στον τύπο σύμφωνα με τις 
διατάξεις περι δημοσιότητας του άρθρου 5 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) 
και του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.

10)Ο  προϋπολογισμός της  σύμβασης  είναι  240.577,91€ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

11)Οι  προσφορές  θα  υποβάλλονται στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου 
Ανατολικής  Μάνης,  μέχρι  την  10  του  μηνός  Νοεμβρίου  2014  ημέρα 
Δευτέρα  και  ώρα  12.00 (καταληκτική  ημερομηνία).  Σε  περίπτωση 
ταχυδρομικής  αποστολής  ή  κατάθεσης  στο  πρωτόκολλο,  οι  φάκελοι 
Προσφοράς  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  συνοδεύονται  από  αίτηση  του 
διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου 
Ανατολικής Μάνης, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης 
αποδοχής προσφορών της ημερομηνίας  του διαγωνισμού. Ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η  10 του μηνός Νοεμβρίου 2014 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 

12)Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στα ελληνικά. 

13)Η  αποσφράγιση του  κυρίως φακέλου των  προσφορών θα γίνει  στο 
Δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο, στις 10-11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 

14)Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

http://www.anatolikimani.gov.gr/
mailto:elvalvi@1315.syzefxis.gov.gr
mailto:elvalvi@1315.syzefxis.gov.gr
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 Αναγνωρισμένα  φυσικά  και  νομικά  πρόσωπα  της  ημεδαπής  ή 
αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα 
σε  αντικείμενο  συναφές  με  αυτό  της  παρούσας  διακήρυξης  και 
λειτουργούν  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  σε  άλλο  κράτος  μέλος  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΕΕ)  ή  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου 
(ΕΟΧ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία 
Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου,  η 
οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

 Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά.  Οι  Ενώσεις  /  Κοινοπραξίες  δεν  απαιτείται  να  έχουν 
συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. 

Εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εμπειρία σε ανάλογες προμήθειες. 

15)Λόγοι Αποκλεισμού:  Αποκλείονται όσοι δεν πληρούν τους όρους των 
ισχυουσών διατάξεων και της αναλυτικής διακήρυξης.  Τα δικαιολογητικά 
απόδειξης  των  ανωτέρω  αναφέρονται  στα  παραπάνω  άρθρα  της 
Διακήρυξης. 

16)Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 (εκατόν είκοσι) ημέρες. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ποσού 3.911,84 ευρώ.

17)Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι  του ύψους 
του  50%  της  καθαρής  αξίας  των  αγαθών  με  καταβολή  ισόποσης 
εγγυητικής.  Οι  πληρωμές  στο  πλαίσιο  της  σύμβασης 
πραγματοποιούνται  με  απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και  με  την 
έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής. 

18)Η  σύμβαση  η  οποία  θα  υπογραφεί  μεταξύ  του  Δήμου  Ανατολικής 
Μάνης   και  του  Αναδόχου  θα  χρηματοδοτηθεί  από  το  Ε.Π. 
Ανταγωνιστικότητα  &  Επιχειρηματικότητα  2007-2013 (το  έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους).

19)Στην  περίπτωση  επιλογής  ένωσης  προμηθευτών,  πρέπει   πριν  την 
υπογραφή της σύμβασης να περιβληθεί τη μορφή της Κοινοπραξίας του 
Κ.Β.Σ., είτε τη μορφή εταιρίας του εμπορικού δικαίου και να προσκομίσει 
τα σχετικά δικαιολογητικά σύστασης στην Α.Α.
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20)Προσφυγές και ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενστάσεων για 
τους λόγους και τις προθεσμίες που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. 
Περαιτέρω διευκρινήσεις για την υποβολή ενστάσεων και  προσφυγών 
παρέχονται  από  την   Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Ανατολικής 
Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων, πληροφορίες  τηλ. 2733360330-4, φαξ: 
2733360348

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
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