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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την εργασία “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ” με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή σε ευρώ) ανά ομάδα (Ομάδα 1: Συντήρηση
Εφαρμογών Λογισμικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Ομάδα 2: Συντήρηση Εφαρμογών Πρωτοκόλλου,
Ομάδα 3: Συντήρηση - Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου, Ομάδα 4 : Εργασία για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης επέκτασης υλικού (hardware) μηχανογράφησης Δήμου Αγίου Νικολάου, Ομάδα 5: Εργασία για συντήρηση - επισκευή
συστημάτων μηχανογράφησης και ασυρμάτων σημείων πρόσβασης του Δήμου, Ομάδα 6:Εργασία για την συντήρηση
αναβάθμιση λογισμικού ασύρματου δικτύου ελεύθερης πρόσβασης τύπου wi-fi openmesh. Ομάδα 7: Συντήρηση και
επισκευή πινακίδων led-ασυρμάτων μετρητών κυκλοφορίας και Infokiosk, Ομάδα 8: Συντήρηση και επισκευή
Φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων – φαξ - μηχανών γραφείου.
Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 67.456,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Με την προσφορά τους οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) ως προκαταρκτικό αποδεικτικό της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των
ικανοτήτων τους και την κάλυψη των όρων συμμετοχής από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Όμως τα
πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον 1ο όροφο του κτιρίου υπηρεσιών Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή
οδός Αγίου Νικολάου – Ελούντας την 15η/02/2018 και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10.00 π.μ. ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγίου Νικολάου, και στο τηλέφωνο 2841089911, 2841089923, στο γραφείο
Τεχνολογίας Πληροφορικής Επικοινωνιών Δήμου Αγίου Νικολάου τηλ.2841089930,2841089936 για τεχνικά θέματα
και στον διαδικτυακό τόπο http://www.dimosagn.gr στην ενότητα «Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί».
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