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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Π.Α.Μ.Θ. 30.08.2021
Α. Π.: 232712/1310
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ .ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
Πληροφορίες. : Ευριπίδης Ζαϊμίδης
Τηλέφωνο
: 2513 503332-3
Fax
: 2513 503344
e - mail
: plirkav@pamth.gov.gr
eyrisz@pamth.gov.gr
οδός
: Εθνικής Αντίστασης 20

ΠΡΟΣ :

Όλους τους ενδιαφερομένους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΑΜΘ / ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Α∆Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6ΥΚΟ7ΛΒ-ΩΨΝ

Α∆ΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΩ∆. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3072.1121.0001

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΑ

ΣΥΝΟΛΟ: 124,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/09/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ: 12:00

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ( Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Καβάλας ) στα
πλαίσια της εύρυθµης και απρόσκοπτης λειτουργία όλων των Υπηρεσιών που στεγάζονται στο ∆ιοικητήριο της
Π.Ε. Καβάλας, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιµή για την
παρακάτω προμήθεια:
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Παγκόσμιου Ιστού (WWW)»

Διάρκεια

10

Ανώτερη
τιμή με ΦΠΑ

124,00 €



Σημειώνεται ότι οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την Αναθέτουσα αρχή και ούτε αυτή
υποχρεούται να προχωρήσει άµεσα στην εν λόγω προµήθεια.



Η επιλογή του Αναδόχου µπορεί να γίνει και ανά κωδικό CPV προς όφελος του δημοσίου
συμφέροντος.



Η υπηρεσία δεν αναγνωρίζει καµία δαπάνη πέραν της προσφοράς που δίνεται.



Όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις θα βαρύνουν τον μειοδότη.



Μετά το πέρας της αξιολόγησης των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (µε email ή
fax) για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους.



Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ www.pamth.gov.gr .

Ο φάκελος της προσφοράς θα υποβληθεί στο γραφείο του Τµήµατος Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας
ή ταχυδρομικώς ( 3ος Όροφος Γραφείο 332, Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ.65403 ) μέχρι την ανωτέρω
καταληκτική ημερομηνία.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν µε την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα
δηλώνεται:
Α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία στην παρούσα
πρόσκληση.
Β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προς απόδειξη
της µη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1
και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, εντός δεκαπέντε (15) ημερών:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται
για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα µέλη του
∆ιοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική
Ν.4412/2016)

ενημερότητα

για

κύρια

και

επικουρική

ασφάλεια

(άρθρο

80

παρ.2 του

4. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση αδυναµίας προσκόµισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός της ορισθείσας προθεσμίας
ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αµέσως επόµενος στην κατάταξη
συμμετέχων.

ΜΕΠ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Τµήµατος Πληροφορικής

Ευριπίδης Ζαϊµίδης

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΖΑΪΜΙ∆ΗΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ

