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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ:
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών , Περιφερειακών και Προγραμμάτων
οδήγησης (λογισμικό) για το Δήμο Κυθήρων
Ο Δήμος Κυθήρων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών ,
Περιφερειακών και Προγραμμάτων οδήγησης (λογισμικό) για το Δήμο Κυθήρων
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ( Υπ. Απ. 11389/93).
O ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 29.861,50 € πλέον
ΦΠΑ 24% .
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα με συναφές επάγγελμα .
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας , επί ποινή αποκλεισμού .
Οι προσφορές με τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στο γραφείο του Δήμου στη Χώρα
Κυθήρων, την 29-8-2016 ημέρα Δευτέρα , και από ώρα 11:00π.μ. έως 12:00π.μ..
Εάν δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας ή αποβεί άγονος , θα
διενεργηθεί στις 5-9-2016 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή
ειδοποίηση.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης
δαπάνης (προ ΦΠΑ).
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών , τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, αρμόδιος: Παναγιώτης Θ. Πρωτοψάλτης, Τηλέφωνο 2736031213 .
Αντίγραφο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών θα παραδίδονται στους
ενδιαφερόμενους, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της
σχετικής αίτησης, αντί του ποσού των 10,00 €.
Ολόκληρη η με ΑΠ.: 3933/12.8.2016 διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ :
16PROC004950193 και στο http://www.kythira.gr/pages/facilities/prosfores.htm .
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