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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

ΠΡΟΣ 

Κάθε ενδιαφερόµενο 

Θέµα:  Προµήθεια  ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 

  

                                             Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Έχοντας υ̟όψη: 

 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ), ό̟ως ισχύει σήµερα. 

 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' « ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, 
̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών  (̟ροσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 Την  ̟αρ.10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 στις ο̟οίες ̟ροβλέ̟εται ότι «Κατά ̟αρέκκλιση α̟ό τα 
̟ροβλε̟όµενα στις ̟αραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές µ̟ορούν να αναθέτουν συµβάσεις για µεµονωµένα 
τµήµατα κατά τις διατάξεις του ̟αρόντος Βιβλίου, λαµβάνοντας υ̟όψη την εκτιµώµενη αξία µόνο του τµήµατος, 
εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι µικρότερη α̟ό 80.000 ευρώ για ̟ροµήθειες ή υ̟ηρεσίες ή α̟ό 1.000.000 ευρώ 
για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τµηµάτων ̟ου ανατίθενται µε αυτόν τον τρό̟ο, δεν υ̟ερβαίνει το 20 % 
της συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στις ο̟οίες έχει διαιρεθεί το ̟ροτεινόµενο έργο, η ̟ροτεινόµενη 
α̟όκτηση οµοιογενών αγαθών ή η ̟ροτεινόµενη ̟αροχή υ̟ηρεσιών.» 

 Το γεγονός ότι  η   ̟ροµήθεια ανταλλακτικών Η/Υ  ( ̟ροϋ̟ολογισµού  10.725,80€ χωρίς Φ.Π.Α.), 
̟ληροί τις ανωτέρω ̟ροϋ̟οθέσεις, αφού είναι µικρότερη α̟ό 80.000 ευρώ και δεν υ̟ερβαίνει το 20% της 
συνολικής αξίας όλων των τµηµάτων στις ο̟οίες έχει διαιρεθεί η ̟ροµήθεια Η/Υ, ̟εριφερειακών συσκευών, 
ανταλλακτικών.  

 Την υ̟΄αριθµό 264/2018 Α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

 Τις Τεχνικές Προδιαγραφές ό̟ως αυτές έχουν συνταχθεί α̟ό την ∆/νση Προγραµµατισµού 
Οργάνωσης και Πληροφορικής.  

 Την υ̟΄αριθµό Α-827 /2018 ̟ρόταση ανάληψης δα̟άνης. 

 Την υ̟΄άριθµό   342/2018 Α̟όφαση Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής µε θέµα την έγκρισης της δα̟άνης και 
διάθεση ̟ίστωσης ̟όσου 13.300,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10-6673.002. 

 Την υ̟’αριθµό 91/22-02-2018 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων. 

 Τις  ανάγκες του ∆ήµου Χανίων  ̟ου ε̟ιβάλουν την ανωτέρω δα̟άνη. 
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ  
 

να καταθέσετε ̟ροσφορά για την ̟ροµήθεια ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες του ∆ήµου Χανίων 
συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού 13.300,00€ συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (24%) σύµφωνα µε την συνηµµένες 
τεχνικές ̟ροδιαγραφές, ό̟ως αυτές έχουν συνταχθεί α̟ό την ∆/νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και 
Πληροφορικής  και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης.  
 
Οι συµµετέχοντες στην ̟αρούσα διαδικασία υ̟οψήφιοι ̟ροµηθευτές, ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν  ̟ροσφορά για 
το σύνολο των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών. Η ̟ρόσφορα, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει όλα τα ειδή 
και τις ̟οσότητες των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών.  
 



Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υποβάλλονται  μέσα σε 

καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, 

email, fax) 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΥΠΟΨΙΝ:  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

«Προμήθεια  ανταλλακτικών Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων » 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: υπ. αριθμ. πρωτ.   23146/2018  Πρόσκληση του 

Δήμου Χανίων 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,  τα ακόλουθα: 

 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ό οποίος θα περιέχει τα έξης: 

 Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου εξαµήνου.  

Η υ̟οχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε., 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)  και ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς 
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γγ) στις ̟ερι̟τώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 

 Φορολογική ενηµερότητα 
 

 Ασφαλιστική ενηµερότητα κύριας και ε̟ικουρικής (άρθρο 80 ̟αρ.2 του Ν.4412/2016). Σε ̟ερί̟τωση 
φυσικού ̟ροσώ̟ου α̟αιτείται και ασφαλιστική ενηµερότητα µη µισθωτών  Ε.Φ.Κ.Α.  

 

 Εφόσον ̟ρόκειται για νοµικό ̟ρόσω̟ο, α̟οδεικτικά έγγραφα νοµιµο̟οίησης του νοµικού ̟ροσώ̟ου 

 

 

(β) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ό ο̟οίος θα ̟εριέχει  όλες τις 
α̟αιτήσεις και τις ̟ροδιαγραφές ̟ου έχουν τεθεί α̟ό τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  ̟εριγράφοντας ακριβώς 
̟ώς οι συγκεκριµένες α̟αιτήσεις και ̟ροδιαγραφές ̟ληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των ο̟οίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του ̟ροσφερόµενου είδους 
Αν τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω µεγάλου όγκου, να το̟οθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις. 
 

(γ) ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ό ο̟οίος θα ̟εριέχει  
υ̟οχρεωτικά την οικονοµική ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου. Στην τιµή θα  ̟εριλαµβάνονται όλες οι 
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση για την ̟αράδοση στον τό̟ο και µε τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην 
̟αρούσα ̟ρόσκληση.  
 

Οι ανωτέρω χωριστοί φάκελοι φέρουν εξωτερικά τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς.  

 
Η Οικονοµική ̟ροσφορά σας δεν θα υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό.  
 
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της ̟λέον συµφέρουσας α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφοράς, 
α̟οκλειστικά βάσει τιµής. 
 
Η ̟αράδοση των υλικών µ̟ορεί να γίνει τµηµατικά ή ό̟ως διαφορετικά ε̟ιθυµεί ο ∆ήµος, στον χώρο της 
Κεντρικής Α̟οθήκης του ∆ήµου Χανίων µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. 
 



Ο χρόνος ̟αράδοσης για τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη  δεν θα ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος των δύο (2) εργάσιµων 
ηµερών, α̟ό την ηµέρα της έγγραφης ή ̟ροφορικής εντολής της αρµόδιας υ̟ηρεσίας. 
 
Παρακαλούµε να υ̟οβάλλετε την οικονοµική ̟ροσφορά σας στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Χανίων, Κυδωνίας 
29 Χανιά, τκ.73135, το αργότερο μέχρι  30/05/2018, ημέρα Τετάρτη.  
 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗ 


