
                                                                         ΑΔΑ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Σίφνος 21/09/2022                         
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αρ. Πρωτ: 5178                                 
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δήμαρχος Σίφνου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www  .promitheus.gov.gr  , «Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 3.3.5)»
στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕ-
ΣΟΓΕΙΟ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020», για τις ανάγκες του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό  02/2022, προϋπολογισμού  54.419,35  ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24%.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών  λήγει την Δευτέρα 31-10-2022 και ώρα 14:00. Οι προσφορές υπο-
βάλλονται από τους Οικονομικούς Φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης. Το πλήρες
κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην www  .promitheus.gov.gr  , όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 172735.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 65.000,00 € (εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ 24%. .

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσε-
ων (CPV):

30200000-1 - Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

30231000-7 - Οθόνες και κονσόλες ηλεκτρονικών υπολογιστών

30237240-3 - Κάμερες Ιστού

30237280-5 - Εξαρτήματα τροφοδοσίας ισχύος 

48900000-7 - Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών                               

Η προθεσμία εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή του σχε-
τικού συμφωνητικού.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσό Χιλίων Σαράντα Οχτώ Ευρώ και Τριάντα Εννέα Λεπτών (1.048,39€). 
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται για διάστημα οχτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού.  Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στα γραφεία του Δήμου Σίφνου,  Απολλωνία (τηλ. 2284360326 Σωκράτης Κάραβος), στην ιστοσελίδα
του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
(http://www.eprocurement.gov.gr/ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 172735), όπου είναι ανηρτημένη η σχετική μελέτη και τα
λοιπά τεύχη του διαγωνισμού. 

Η Δήμαρχος Σίφνου

Μαρία Εμμ. Ναδάλη
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