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Περίληψη της υπ’ αριθ. 20827/24-10-2022 διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την δημόσια
σύμβαση της «Προμήθεια Ετήσιου Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Εξοπλισμού διαμόρφωση χώρου
του κέντρου Πολιτισμού & Ιστορίας του Δήμου Καλυμνίων»
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά
χαμηλότερη τιμή, για τη δημόσια σύμβαση της προμήθειας «Προμήθεια Ετήσιου Τεχνολογικού
Εξοπλισμού & Εξοπλισμού διαμόρφωση χώρου του κέντρου Πολιτισμού & Ιστορίας του Δήμου
Καλυμνίων», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 66.756,91€ ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.. Οι προδιαγραφές των προμηθευόμενων ειδών, αναφέρονται αναλυτικά στην
διακήρυξη όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση.
Η σύμβαση διαιρείται στα παρακάτω τμήματα:
ΤΜΗΜΑ – ΟΜΑΔΑ 1: Κατηγορία Ι, Ετήσιος Τεχνολογικός Εξοπλισμός Δήμου Καλυμνίων,
εκτιμώμενης αξίας 31.356,91€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ – ΟΜΑΔΑ 2: Κατηγορία ΙΙ, Λειτουργικός Εξοπλισμός & Εργασίες Μικρών Παρεμβάσεων
Κέντρου Πολιτισμού & Ιστορίας Δήμου Καλυμνίων, εκτιμώμενης αξίας 15.160€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ – ΟΜΑΔΑ 3: Κατηγορία ΙΙΙ, Είδη Φωτισμού & Εργασίες Εγκατάστασης Φωτισμού Κέντρου
Πολιτισμού & Ιστορίας Δήμου Καλυμνίων, εκτιμώμενης αξίας 6.340€ πλέον ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ – ΟΜΑΔΑ 4: Κατηγορία ΙV, Είδη Ήχου & Εικόνας και Εργασία Εγκατάστασης Ειδών Ήχου
& Εικόνας Κέντρου Πολιτισμού & Ιστορίας Δήμου Καλυμνίων, εκτιμώμενης αξίας 11.345€ πλέον
ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ – ΟΜΑΔΑ 5: Κατηγορία V, Υλικά Τεχνολογικού Εξοπλισμού & Εργασία εγκατάστασης
Ειδών Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρου Πολιτισμού Ιστορίας Δήμου Καλυμνίων, εκτιμώμενης
αξίας 2.555€ πλέον ΦΠΑ 24%
Ο χρόνος παράδοσης - διάρκεια της σύμβασης για το Τμήμα – Ομάδα 1 ορίζεται εξήντα
(60) ημερολογιακές ημέρες και για τα υπόλοιπα Τμήματα – Ομάδες τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η σύμβαση θα ανατεθεί τμηματικά με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει 1 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 αποκλειστικά μόνο με την
χαμηλότερη ανά Τμήμα – Ομάδα ειδών τιμή.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται σε προμήθειες συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού
συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής Προσφορών: 27-10-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00
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π.μ.. Ημερομηνία & ώρα λήξης υποβολής προσφορών: 11-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα
15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση στις 1811-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής2, που
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών
(1.335,14€)3 που αντιστοιχεί στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (εφόσον
συμμετέχουν σε όλα τα τμήματα). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς τμήματος της σύμβασης
τότε αυτή θα αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. του προσφερόμενου
τμήματος με ισχύ έως 19-10-2023.
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης προσφέρεται στη διεύθυνση
διαδικτύου:
α)
στο
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
ΚΗΜΔΗΣ
www.eprocurement.gov.gr – στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
& www.promitheus.gov.gr και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.kalymnos.gov.gr. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο
Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: α) ο Δήμος Καλυμνίων & β) στο
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ υπ’ αριθ. 93861/20-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τους κωδικούς: α) Κ.Α.10.7134.0005, Προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων, κατά 38.882,57€ για το έτος 2022
β) K.A. 64.7311.0006, Διαμόρφωση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου – εξοπλισμός του Κέντρου
Πολιτισμού & Ιστορίας του Δήμου Καλυμνίων, κατά 17.236,00 για το έτος 2022 γ) K.A.
64.7311.0006, Διαμόρφωση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου – εξοπλισμός του Κέντρου
Πολιτισμού & Ιστορίας του Δήμου Καλυμνίων κατά 26.660,00 € για το έτος 2022 του
οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου Καλυμνίων.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ηλίας Α. ΤΣΕΡΟΣ
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Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων
τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ.
α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).

