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        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ:  “Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  “Προμήθεια

ηλεκτρονικού υλικού και καλωδίων δικτύου”.

    Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  προκειμένου να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σχετικά με  την

“Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και καλωδίων”. και έχοντας υπόψη:  

    

1. Τις  διατάξεις  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-  Πρόγραμμα

Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010).

2.Τον  Οργανισμό Εσωτερικής  Λειτουργίας  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Π.Δ.  133/2010 (Φ.Ε.Κ.

226/Α΄/27-12-2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  την  81320  &  77909  Απόφαση  του  Γενικού

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3.Το Π.Δ.80/2016  Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες  (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/5-8-2016)

4. Το  Ν.  2362/95  «Περί  δημοσίου  Λογιστικού  ,  ελέγχου  των  δαπανών  του  κράτους  και  άλλες  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.

247/τ.Α΄/27-11-1995) ως προς τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4270/2014.

5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο

λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α’/28-06-2014).

6. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ.19/τ. Α΄/01-02-1995).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4412/2016 περί  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ).

8. Την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του

ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση

έργων (Φ.Ε.Κ. 1291/τ.Β΄/11-08-2010).
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9. Τις  Δ/ξεις  του Ν.  3861/2010 (Αρ. Φ.  112/13-7-2010),  τεύχος Α'  «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 με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ. 4.

10. 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».

11. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του

Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3

(Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-2014).

12.Το αριθμ.17REQ005766666/06-02-2017 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

13.Την  με  Αρ.Πρωτ.15211/28-02-2017  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  με  ΑΔΑ:ΩΙΨΥ7ΛΛ-ΘΚΘ,

ΑΔΑΜ:17REQ005849295 και  A/A  829 του  Τμήματος  Προϋπολογισμού  και  Λογιστικής  Διαχείρισης  της  Π.Κ.Μ.  –

Κ.Α.Ε.02.21.01.721.1699 α.01 (καταχωρήθηκε με α/α 759 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος

Προϋπολογισμού , Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης).

14.Την  αριθμ.30110/385/10.02.2017(ΦΕΚ390/Β΄/10-02-2017)  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής

Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης

υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων  και  άλλων  πράξεων   “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους

Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,των

Διευθύνσεών /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών

Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.    

Προκηρύσσει  διαδικασία  απευθείας  ανάθεσης  για  την  “Προμήθεια  ηλεκτρονικού  υλικού  και  καλωδίων  δικτύου”,

προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., στο νέο κτίριο της

Π.Κ.Μ.,επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64,  προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

του Φ.Π.Α.,  με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση  της

τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του εν λόγω έργου είναι η “Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και καλωδίων δικτύου” και συγκεκριμένα:
• Εκατό (100) πολύμπριζα  4  θέσεων  
• Εκατό (100) προεκτάσεις (3χ1,5   mm) 2   μέτρων   
• Εκατό (100) καλώδια δικτύου UTP CATS 5 μέτρων 

                                      2.ΠΑΡΑΔΟΣΗ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ

Η παράδοση της εν λόγω προμήθειας θα γίνει άπαξ και  εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών, με ευθύνη

του  αναδόχου,  -χωρίς  επιπλέον  χρέωση-   (Βας.  Όλγας  198-Θεσσαλονίκη),  ύστερα  από  την  έγγραφή ή

τηλεφωνική παραγγελία της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΚΜ.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 2 μήνες από την υπογραφή της.

Η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της Δ/νσης

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΚΜ η οποία θα συντάξει το Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης. 
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Η πληρωμή του αναναδόχου θα γίνει  σύμφωνα με το  τιμολόγιο και το  Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπή Παρακολούθησης της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης  της  ΠΚΜ.,  καθώς  και  όλων  τον  νόμιμων  δικαιολογητικών   που  προβλέπονται   από  τις

ισχύουσες διατάξεις.  

 Η  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  μπορεί  να  τροποποιηθεί  σε  περίπτωση  που  προκύψουν

αντικειμενικά  αιτιολογημένες  συνθήκες,  εφόσον  συμφωνήσουν  προς  τούτο  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη.   

3.ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  και φέρουν απαραίτητα την επωνυμία και τη

διεύθυνση  του  διαγωνιζομένου  καθώς  επίσης  και  την  ένδειξη  Προσφορά  σχετικά  με  την  παρούσα

Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην

Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο «αντίγραφο», όπου το

«πρωτότυπο» θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του, με τα  υπόλοιπα αντίτυπα.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει δύο (2) επί μέρους,

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:

1)  «Φάκελος  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής»,ο  οποίος  περιέχει  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά,  όπως

προσδιορίζονται στην  παρούσα πρόσκληση (άρθρο 5). 

2)«Φάκελος  Οικονομικής  Προσφοράς»,  ο  οποίος  περιέχει  τα  στοιχεία  της  Οικονομικής  Προσφοράς  του

Αναδόχου, όπως περιγράφεται το άρθρο 6.

Ο συμμετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι με την κατάθεση της προσφοράς του αποδέχεται

πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

4  . ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν ογδόντα  (120) ημέρες, από την

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν τη λήξη της, κατ’

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω

ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

5  .ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν

κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη

της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία

περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το

ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν
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συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ.

Τα κάτωθι θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Δικαιολογητικών του υποψηφίου :

1) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία διενέργειας της

διαδικασίας ανάθεσης , στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί  για τα παραπτώματα  της παρ.

1 του άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

(Ειδικότερα, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα το απόσπασμα ποινικού μητρώου πρέπει να προσκομίζεται για

τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και  των προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για

τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)]  

Σημειώνεται ότι εάν η προσκόμιση Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου εντός της οριζόμενης με την παρούσα

πρόσκληση  καταληκτικής  προθεσμίας  για  την  υποβολή  των  προσφορών  δεν  είναι  δυνατή,  μπορεί  να

κατατεθούν υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος δεν τελεί υπό τις εν

λόγω καταστάσεις και στη συνέχεια θα πρέπει να προσκομισθεί το Ποινικό Μητρώο (το αργότερο προ της

υπογραφής της σύμβασης).

2) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου εν ισχύ.

3) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,

στην οποία θα αναγράφεται ότι:

α)  ο υποψήφιος  δεσμεύεται για την προσφορά του για 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας της

διαδικασίας ανάθεσης 

β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόκλησης.

γ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή οποιοδήποτε δυσλειτουργία, κατά

την  παράδοση  των  ανωτέρω  προμηθευόμενων  υλικών  ο  Ανάδοχος  οφείλει  την  άμεση

αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει πρόβλημα χωρίς επιπλέον χρέωση  

(Προσοχή: Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών

ημερών προ της  καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής των προσφορών και  δεν  απαιτείται  θεώρηση του

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4250/26-

03-2014).

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν σε απλά ευκρινή αντίγραφα και όχι

επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014, άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α’/26-03-

2014).

                                                                    6  .ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της τιμής

(χαμηλότερη τιμή). 

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα αφορά:

α) την τιμή μονάδος ανά είδος και τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ 

β) την συνολική απαιτούμενη ποσότητα ανά είδος, χωρίς ΦΠΑ
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γ)την συνολική τιμή ολόκληρου του έργου συμπεριλαμβανομένη ΦΠΑ η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την

συνολική  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  ήτοι:3.700,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ.  Ο  υποψήφιος

ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει την προμήθεια στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και

στην  ποιότητα  και  επίπεδο  σύμφωνα  με  την  προσφορά  του  καθώς  και  τους  όρους  της  Πρόσκλησης

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Μειοδότης της εν λόγω προμήθειας είναι ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού έργου.

Παρέχεται υπόδειγμα προς τους υποψηφίους προς υποχρεωτική συμπλήρωση  αυτού,  το οποίο αποτελεί

αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά  ο υποφάκελος  «Δικαιολογητικά

Συμμετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί από την διενεργούσα υπηρεσία,  όσες προσφορές  θα αξιολογηθούν

θετικά  ως  προς  τα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  θα  συνεχίσουν  με  το  άνοιγμα  των  «Οικονομικών

προσφορών».Κατά το άνοιγμα των Οικονομικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονομικές προσφορές και

μειοδότης θα αναδειχτεί  ο προσφέρων με την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού έργου. 

   Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν  την  προσφορά τους εγγράφως  σε σφραγισμένο

φάκελο   μέχρι τις   15-03-2017   και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών ,

Βασ. Όλγας 198.  Το  άνοιγμα το προσφορών  θα γίνει την ίδια μέρα στις  14:30 μ.μ,   στα

γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασ. Όλγας 198.   

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα

παραλαμβάνονται. 

  

                                                                                                             Η Αντιπεριφερειάρχης 
                                                                                                          της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

                                                                                                                           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ     
          

                                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Ο/Η …………………καταθέτει την οικονομική προσφορά της, αποδεχόμενη/ος  πλήρως τους όρους  που 
περιγράφονται στην με Αρ.Πρωτ. 52/15181 /07-03-2017 με  Αρ.ΑΔΑ                         πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάληψη του λόγου έργου “Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού και καλωδίων δικτύου”. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΜΧ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ

Φ.Π.Α.

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 4
ΘΕΣΕΩΝ 

100 ΤΜΧ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

(3χ1,5   mm) 2   μέτρων   

100 ΤΜΧ

ΚΑΛΩΔΙΑ  ΔΙΚΤΥΟΥ     UTP  
CATS 5   μέτρων   

100 ΤΜΧ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ
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