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Ανακοινώνουµε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διενεργεί συνοπτικό ∆ιαγωνισµού, για επιλογή αναδόχου για την
προµήθεια λογισµικού αντιικής προστασίας της Π.Κ.Μ. µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής (χαµηλότερη τιµή).
Αριθµός ∆ιακήρυξης: 547089(12664)/6-6-2018
Προϋπολογισµός : 37.091,48 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 29.912,48 €)
Τόπος Παράδοσης: Οι έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Γλώσσα: Ελληνική
Κωδικός CPV:
48761000-0-Πακέτα λογισµικού αντιιικής προστασίας
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :
1.∆ικαίωµα 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 Σ∆Σ, 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).
∆ιάρκεια του έργου: Από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης και για δύο (2) έτη.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ν. και συγκεκριµένα στον 3ο
Όροφο, γραφείο 80, στο Νέο ∆ιοικητήριο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, ΤΑΚ. 54627, Θεσ/νίκη, ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στις 20/6/2018, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 10:00 π.µ. (ηµεροµηνία και χρόνος διενέργειας του
διαγωνισµού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών).
Ως καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 19/6/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30 µ.µ.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιακήρυξης 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 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ- ΑΗ∆ΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ
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