
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ.   797672(18011)/31-12-2019  

Ανακοινώνουμε  ότι  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  διενεργεί  συνοπτικό  Διαγωνισμό,  για  επιλογή  αναδόχου  για  την
μετάπτωση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος G-Cloud της ΚτΠ/ΓΓΠΣ, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αριθμός Διακήρυξης: 797672(18011)/31-12-2019
Προϋπολογισμός : 72.575,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 58.529,00€).

Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη

Γλώσσα:  Ελληνική 

Κωδικός CPV: 

[48621000-7]-Πακέτα λογισμικού λειτουργικών συστημάτων κεντρικής μονάδας;
[72212900-8]-Διάφορες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :    
                                                                                             
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:    
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,                                                                                                                                
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),                                                                    
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και       
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών
φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση (Ν.4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2).
3.  Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Ν.4412/2016, άρθρο 2, παρ. 4).
                            

        Διάρκεια του έργου: Από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος και σαράντα δύο (42) ημέρες.

       Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ν. και συγκεκριμένα στον 3ο
Όροφο, γραφείο 80,  στο Νέο Διοικητήριο επί  της οδού 26ης Οκτωβρίου 64,  ΤΚ. 54627, Θεσ/νίκη,  ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής  Διαγωνισμού,  στις  21/01/2020,  ημέρα  Τρίτη,  και  ώρα  10:00  π.μ.  (ημερομηνία  και  χρόνος  διενέργειας  του
διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).

 Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  προσφορών ορίζεται η  20/01/2020,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  μ.μ.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη
υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή
από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Το  πλήρες  τεύχος  της  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  Π.Κ.Μ.,  στη  διεύθυνση  (URL)  :
www.pkm.gov.gr στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα ► Προκηρύξεις.

     Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. από το Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ.,
26ης Οκτωβρίου 64, τηλ. 2313 319143.                                                                                                                 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
         ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 6Η0Π7ΛΛ-Μ0Σ
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