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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει της τιμής ανά τμήμα ειδών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14.940,00 € πλέον ΦΠΑ 

(24%) ήτοι σύνολο δαπάνης 18.525,60 €. Στη σύμβαση προβλέπονται και δικαιώματα 

προαίρεσης 50% σε έκαστο τμήμα και η συνολική εκτιμώμενη αξία 

συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης είναι 22.410,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο 

δαπάνης 27.788,40 € 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών», εκτιμώμενης αξίας 

11.700,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ 14.508,00€ (CPV: 30213300-8, 

30237410-6, 30237460-1) 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια επιπέδων οθονών προσωπικών υπολογιστών», εκτιμώμενης 

αξίας 3.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο με ΦΠΑ 4.017,60€ (CPV 30231310-3) 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα μόνο τμήμα. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή του 

TΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ημερομηνία 9/8/2021 
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συμφωνητικού. 

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης είναι κατώτερη του χρηματικού ορίου που 

ορίζεται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016, η δε διαδικασία ανάθεσης εμπίπτει στις 

διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρεία , οδός Μυλλέρου  73-77, 

Αθήνα, στις 24.08.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των 

προσφορών).  Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 

Προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

εκτιμωμένης αξίας του τμήματος, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται μετά την οριστική 

παραλαβή και πριν την πληρωμή του αναδόχου. 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (http://www.eprocurement.gov.gr) με 

διαδικτυακό αριθμό ανάρτησης 21PROC009042333 και στη διεύθυνση (URL): 

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=profil_agorasti_prokirixeis . 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία  με 

ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις  info@eetaa.gr , perdikakis@eetaa.gr  

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
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