
 
 

 

 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΜΗΤΡΩΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Ναύπλιο, 01/06/2022                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ/ΞΗΣ : 676/2022 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 162053 

 
Η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας και την αναμόρφωση της αίθουσας θεωρητικών 
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αργολίδας, συνολικού προϋπολογισμού 
44.765,91 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  36.101,54 € & ΦΠΑ : 8.664,37 €), με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. CPV 30000000-9. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) τμήματα, προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή και για όλα 
τα τμήματα. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 17/06/2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00 μμ., μετά την παρέλευση της καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α, του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα 
οποία δίνεται η προσφορά. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 22/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10.00 π.μ., μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή. 
Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους 
ενδιαφερόμενους κ α ι  από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη 
πρόσβαση. 
Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Αργολίδας 
(τηλ.2752360398-402 κα Μάντζαρη Ελένη) & από το Τμήμα Πληροφορικής (για τα τεχνικά θέματα τηλ. 2752360330 κος 
Σχίζας Αθανάσιος) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής 

Χρήστος Λαμπρόπουλος 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
ΑΔΑ: 9ΚΠ87Λ1-ΚΟΜ
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