
 

                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                 Ταχ.Δ/νση:Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι 

                                      

           Αμπελόκηποι, 29-12-20 

                                   Αριθμ.Πρωτ.: 23947 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16, με σφραγισμένες προσφορές 

για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής για τις ανάγκες του Καλλιτεχνικού Σχολείου του Δήμου 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

και ενδεικτικό προϋπολογισμό 18.590,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 23.051,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

Πίνακας 1: Σταθμοί εργασίας , εκτιμώμενης αξίας 8.400,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 10.416,00€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 2: Οθόνη Η/Υ, εκτιμώμενης αξίας 1.560,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 1.934,40€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 3: LAPTOP, εκτιμώμενης αξίας 2.160,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 2.678,40€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 4: Εκτυπωτές ασπρόμαυρης εκτύπωσης, εκτιμώμενης αξίας 750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 930,00€ με 

Φ.Π.Α. 

Πίνακας 5: Εκτυπωτές έγχρωμης εκτύπωσης, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 6: Φορητό ικρίωμα (RACK),  αξίας 170,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 210,80€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 7: Έγχρωμο πολυμηχάνημα, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 8: Εκτυπωτές 3D, εκτιμώμενης αξίας 800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 992,00€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 9: Σαρωτής 3D, εκτιμώμενης αξίας 1.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 1.984,00€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 10: Router, εκτιμώμενης αξίας 120,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 148,80€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 11: Σαρωτής (scanner), εκτιμώμενης αξίας 600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 744,00€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 12: Εφαρμογή μοντάζ, εκτιμώμενης αξίας 150,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 186,00€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 13: Εξωτερικός σκληρός δίσκος, εκτιμώμενης αξίας 80,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 99,20€ με Φ.Π.Α. 

Πίνακας 14: Projector, εκτιμώμενης αξίας 600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική αξία 744,00€ με Φ.Π.Α. 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε τμηματικά βάσει των πινάκων της έκθεσης (1-14) είτε για το 

σύνολο των πινάκων της μελέτης. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, με 

διεύθυνση Πατρ.Γρηγορίου Ε’ αρ.12, στον 2ο όροφο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 11/01/2021 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:00π.μ και λήξης 09:30 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης (ΟΤΑ Α’ Βαθμού) 

Ταχ.Δ/νση: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, ΤΚ  56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Τηλέφωνο:   +30 -2313 – 313.619, fax:  +30 -2313 – 313.625 

Ηλεκτρονική διεύθυνση   :  promithies@ampelokipi-menemeni.gr,  

Δικτυακός Τόπος            :  http://www.ampelokipi-menemeni.gr    

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Πλήρης, Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο site του δήμου  

Κωδικοί CPV: 48000000-8, 30231000-7, 30214000-2, 42991200-1, 44212310-5, 30213100-6, 30233000-1, 30216110-0, 30230000-0, 

38653400-1. 

Εναλλακτικές προσφορές –Αντιπροσφορές: ΟΧΙ 

Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Από την υπογραφή της και για δύο μήνες 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔ1ΓΩΨΕ-73Θ



Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ 2019 σύμφωνα με την υπάρ.Πρωτ.103859/14-10-2019, αρ. 

απόφασης 1325  ( ΑΔΑ ΩΧΜ8465ΧΙ8-ΘΩ1) όπου εγκρίνεται το έργο  με ενάριθμο 2019ΣΕ04700003 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ». 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και 

κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που εκτελούν εργασίες σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και παρέχουν 

εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.  

Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ). 

Απαιτούμενες Εγγυήσεις: 

Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν.4412/16)  

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας-

σύμβασης εκτός ΦΠΑ.  

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 

συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

 

                                   

                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

          ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

ΑΔΑ: ΩΔ1ΓΩΨΕ-73Θ
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