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   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  «Ετήσια  ανανέωση  των
τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  και  των  υπηρεσιών  Φιλοξενίας  Δεδομένων  της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφορικής»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :      

1.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2.  Τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016)  Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ),  όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει  και
συγκεκριμένα το άρθρο 118

3. Τον Ν.4623/2019 ( ΦΕΚ A’ 134/09.08.2019) και συγκεκριμένα το άρθρο 5  παρ.19 “Στις περιφέρειες, ως
«αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για
ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης”

4.  Τον  Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Π.Δ.  133/2010
(Φ.Ε.Κ.226/Α΄/27-12-2010),  του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε με την αριθμ.81320 & 77909/1-12-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης  (Φ.Ε.Κ.4302/Β/30-12-
2016)
5.   Τις  διατάξεις  του  Ν.4270/2014  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  −  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες  διατάξεις   (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-6-2014)  όπως  έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
6.  Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

7.  Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄34) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

8.  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9.  Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)–  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις”  ,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)
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10.  Την  απόφαση  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  αριθμ.57654/22-5-2017  (ΦΕΚ
1781/Β΄/23.5.2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

11. Την αριθμ. οικ.  570607(7712)/16-09-2019 (Αρ.ΦΕΚ. 3475/Τ.Β'/16-09-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.  “Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  καθώς  και  παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και  άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους  Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”

12. Την  αριθμ.  Γ.Π.Κ.Μ/οικ.2482/09-09-2019  (Αρ.ΦΕΚ  708/ΥΟΔΔ/09-09-2019)  Απόφαση  Περιφερειάρχη
Π.Κ.Μ.  “Ορισμός  Αντιπερερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  στους  Θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες
Κεντρικής Μακεδονίας”

13.  Tην  αριθμ.  69/12-11-2020 απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Π.Κ.Μ.  περί  ''Ψήφισης
προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού
έτους 2021''.

14. Το αριθμ. Πρωτ. 594141(2372)/23-10-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ007535338 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης
Διαφάνειας  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Τμήμα  Υποστήριξης
Συστημάτων.

15.  Την Α/Α  3418 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑΜ:  20REQ007628084 και ΑΔΑ: 632Ρ7ΛΛ-Ψ5Σ) η
οποία  καταχωρήθηκε  με  α/α  3305  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής  Διαχείρισης  της  Δ/νσης  Οικονομικού  Π.Κ.Μ.  -  Κ.Α.Ε.
02.21.01.721.0826.α.01-  Δαπάνες  κινητής  τηλεφωνίας  –  002486-7  και  Κ.Α.Ε.  02.21.01.721.0899.α.01  –
Λοιπές ειδικές αμοιβές – 002486-7  

16. Την Α/Α 494 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: ΩΤΠΠ7ΛΛ-ΟΔΚ) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 190
στο Βιβλίο  Εγκρίσεων και  Εντολών Πληρωμής του Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστικής  και  Ταμειακής
Διαχείρισης  της  Δ/νσης  Οικονομικού  Π.Κ.Μ.και  την  Α/Α  1488  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  (ΑΔΑ:
9ΙΤΗ7ΛΛ-ΩΥΘ)  η  οποία  καταχωρήθηκε  με  α/α  1371  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών  Πληρωμής  του
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.  - Κ.Α.Ε.
02.21.01.721.0826.α.01-  Δαπάνες  κινητής  τηλεφωνίας  –  002486-7  και  Κ.Α.Ε.  02.21.01.721.0899.α.01  –
Λοιπές ειδικές αμοιβές – 002486-7  

Ανακοινώνει ότι:

προτίθεται να προβεί σε διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα με το   άρθρο 118 του Ν.4412/2016   για την  

«Ετήσια  ανανέωση  των  τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών  και  των  υπηρεσιών  Φιλοξενίας

Δεδομένων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,  για  τηλεπικοινωνιακές  υπηρεσίες  και

υπηρεσίες πληροφορικής»

Κριτήριο  ανάθεσης  :  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  αποκλειστικά

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 14.880,00 € συμπε-

ριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (12.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.)
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Η ανωτέρω δαπάνη επιμερίζεται 

 στο κόστος των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με συνολικό κόστος 9.448,80€ συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%(7.620,00€ άνευ Φ.Π.Α.) 

(5,00€ ανά  sim  επί 12 μήνες για 127 υπηρεσιακά οχήματα). Προβλέπεται τουλάχιστον

500ΜΒ ανά sim μηνιαίως. 

 και στο κόστος της  Φιλοξενίας Δεδομένων     με κόστος 5.431,20 συμπεριλαμβανομένου

Φ.Π.Α. 24% (4.380,00€ άνευ Φ.Π.Α.), αναλυτικά όπως  παρακάτω:

α)  Τ  ηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών  

Το ποσό του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 9.448,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
( 7.620,00 € άνευ Φ.Π.Α.). - Κ.Α.Ε. 02.21.01.721.0826.α.01

CPV : 64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
NUTS : EL52 (Κεντρική Μακεδονία)

β)   Φιλοξενίας Δεδομένων  

Το ποσό του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 5.431,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
( 4.380,00 € άνευ Φ.Π.Α.). - Κ.Α.Ε.  02.21.01.721.1723.α.01

CPV : 72317000-0 Υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων
NUTS : EL52 (Κεντρική Μακεδονία)

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο του έργου, είτε β) για καθένα από τα δύο τμήματα.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

 ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ετήσια ανανέωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των
υπηρεσιών Φιλοξενίας Δεδομένων, της τηλεματικής διαχείρισης στο στόλο οχημάτων της Π.Κ.Μ.

 Οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες αφορούν τη σύνδεση και μετάδοση του στίγματος των οχημάτων
και την επικοινωνία Γραφείου Κίνησης με τα οχήματα μέσω κάρτας sim για 127 οχήματα. 
O Aνάδοχος αναλαμβάνει την τοποθέτηση των  sim στα 127 υπηρεσιακά οχήματα και διενεργεί τις
τυχόν  ρυθμίσεις  που  θα  απαιτηθούν.  Σε  κάθε  περίπτωση,  είτε  με  αλλαγή  παρόχου  είτε  όχι,  ο
Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος 

 Η  Υπηρεσία  φιλοξενίας  Δεδομένων,  αφορά  σε  αποθήκευση  των  Δεδομένων  των  συστημάτων.
Τα Δεδομένα πρέπει να τηρούνται σε Κέντρο Φιλοξενίας Δεδομένων το οποίο θα είναι πιστοποιημένο
και  επίσημα  αδειοδοτημένο  από  την  Εθνική  Επιτροπή  Επικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων  για  τη
λειτουργία του 

3



ΑΡΘΡΟ 2
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορές υποβάλλονται  είτε  α) για το σύνολο του έργου,  είτε  β) για καθένα από τα δύο
τμήματα.

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει εις διπλούν :

1) Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει :

α  )  Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75),   όπως εκάστοτε ισχύει,
δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνονται τα κάτωθι:

 Δεν υπάρχει  σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα εξής αδικήματα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,   ή  ηθική  αυτουργία  ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές
εμπορίας ανθρώπων.

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

 Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για δύο (2) έτη από την ημέρα διενέργειας
της διαδικασίας ανάθεσης

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σημειώνεται ότι για όσα δηλώθηκαν με την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα ζητηθεί προσκόμιση
των αντίστοιχων Δικαιολογητικών μόνο από τον  προσωρινό ανάδοχο και  πριν  την  έκδοση  της
Απόφασης Ανάθεσης, ήτοι :
* Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή, τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους ή σε περίπτωση έλλειψής
τους Υπεύθυνες δηλώσεις (για τα νομικά πρόσωπα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο), εφόσον έχουν
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών,
* Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση
που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
* Αποδεικτικό Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο εν ισχύ.

β)  Λοιπά δικαιολογητικά : τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει πρόσθετα να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα από
τα οποία προκύπτει η σύσταση και η νόμιμη εκπροσώπηση του υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των
σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας, με τις τυχόν τροποποιήσεις τους. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες
προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά   για κάθε προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην ένωση ή  κοινοπραξία.   Συγκεκριμένα
απαιτούνται τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν :

 η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
 το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό,
 το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης,

 καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου

Γ      ια τις         Ανώνυμες Ετ  α      ι  ρ      ίες:  
Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο 
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
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Γ      ια τις         Ετ  α      ι  ρ      ίες Πε  ρ      ιο  ρ      ισμένης Ευθύνης:  
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο Φ.Ε.Κ.
ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ια τις   Ι      διωτικές Κεφ  α      λ  α      ιουχικές, τις   Ο      μόρ  ρ      υθμες κ  α      ι τις Ετε  ρ      ό  ρρ      υθμες Ετ  α      ι  ρ      ίες:  
Ανακοίνωση καταχώρησης  του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΓΕΜΗ
(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Γ      ια   α      τομική         επιχεί  ρ      ηση – Φυσικό Π  ρ      όσωπο:  
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το
μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014
καθώς και το άρθρο 43 του Ν.4605/2019, ήτοι :

α) Εφόσον πρόκειται για δημόσια  έγγραφα κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους και
β)         Εφόσον         π  ρ      όκειτ  α      ι         για         ι      δ  ι      ωτ  ι      κά    έ      γγραφα         κ  α      τ  α      τίθεντ  α      ι         σε         ευκ  ρ      ινή         φωτο  α      ντίγ  ρα      φα         από         τα  
αντίγ  ρα      φ  α      ,  υπό την         π  ρ      οϋπόθεση ότι  έχουν επικυ  ρ      ωθεί  από δικηγό  ρ      ο  ή  σε απλή φωτοτυπία  
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Β) Χωριστό Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς
Εντός του εν λόγω φακέλου θα περιέχεται :
i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, δίχως να
απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία δηλώνεται ότι με την κατάθεση του φακέλου
προσφοράς της η εταιρεία/επιχείρηση αποδέχεται όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της με Αρ. Πρωτ.
649230(13852)/15-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
ii) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό τεκμηριώνει τις απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο Άρθρο 1

Γ) Χωριστό Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς
Η προσφορά  θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Πρόσκλησης το οποίο θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένο.
Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά
καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην
προσφορά του διαγωνιζόμενου.
Προσφορά που θα υπερβαίνει τη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη   ανά τμήμα   συμπεριλαμβανομένου του  
Φ.Π.Α 24%, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σημειώνεται  ότι  η  προσφορά  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  σε  υποστήριξη  δώδεκα  (  12  )  μηνών  από  την  
υπογραφή της σύμβασης.

         Η Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται :
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.)
και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (Ι.Κ.Ε.) από τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος δηλώνει για όλα
τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και για την εταιρεία ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους καθώς και σε βάρος
της εταιρείας αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα αντίστοιχα αδικήματα.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  δύνανται  να  καταθέσουν  την  προσφορά  τους  σε  σφραγισμένο  φάκελο
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier),  στα
γραφεία  του Τμήματος  Προμηθειών,  26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ.: 546 27, Θεσ/νίκη με την προϋπόθεση ότι
θα έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και θα έχουν πρωτοκολληθεί έως την Παρασκευή 26/02/2021 και
ώρα 14 : 00 μ.μ. στο νέο  κτήριο της Π.Κ.Μ. Επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 στον 3ο όροφο,
γραφείο  3  Γραμματεία.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την εν λόγω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται
στο τηλέφωνο  2313 – 319.260 (για τεχνικά θέματα) & στο τηλέφωνο 2313 – 319.145 (για λοιπά θέματα).

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του φακέλου της προσφοράς, αξιολογείται ο φάκελος των Δικαιολογητικών συμμετο-
χής, ήτοι η ορθότητα κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης και των λοιπών δικαιολογητικών. Κατόπιν, ο Φάκε-
λος της Τεχνικής Προσφοράς αξιολογείται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης Π.Κ.Μ., ως αρμόδιας Υπηρεσίας, λόγω τεχνογνωσίας, για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγρα-
φών της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ανωτέρω θα συνεχίσουν με το άνοιγμα
των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών όπου και θα καταγραφούν  οι οικονομικές προσφορές με
φθίνουσα σειρά. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

   ΑΡΘΡΟ 5
   ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτέλεση της σύμβασης θα παρακολουθείται από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλα-
βής, η οποία θα βεβαιώνει κάθε φορά την καλή εκτέλεση ως προς την παροχή των προσφερόμενων εργα-
σιών καθώς και την παραλαβή των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν αντικειμενικά
αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

Ο Ανάδοχος που θα προκύψει δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορ-
ρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του εργοδότη που παρέχεται μόνον εγγράφως.

    
                                                                                   ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Π.Κ.Μ.                        

                                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
                                                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.   

                                                              
                                                                               

                                                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Η Επιχείρηση  με  την  επωνυμία    ………………… ......   που  εκπροσωπείται  από  τον  .............................
καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη  πλήρως τους όρους της αριθμ: 649230(13852)/2021
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ετήσια ανανέωση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των
υπηρεσιών Φιλοξενίας Δεδομένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
και υπηρεσίες πληροφορικής

Είδος δαπάνης Προϋπολογισμός άνευ
Φ.Π.Α.

Προσφορά άνευ
Φ.Π.Α.

Προσφορά με Φ.Π.Α. 

Τηλεπικοινωνιακές
Υπηρεσίες

   7.620,00 €

Υπηρεσία Φιλοξενίας
Δεδομένων

   4.380,00 €

   

                                                                                                                                                 (Ημ/νία)

                                                                                                                        .........../.........../2021

                                                                                                                                (Ο Προσφέρων)
                                                                                                          
                                                                                                              .........................................
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