
1

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΔΑ : 7Ι27Ω0Π-6Α2
Ωρωπός, 06-06-2017
Αριθ. Πρωτ. διακήρυξης: 8548/04-5-2017
CPV :72261000-2
CPV :48218000-9

Λ. Χαλκουτσίου 50 Τ.Κ.: 190 15, Ωρωπός
Πληροφορίες: Ελένη Κουντουριώτου
Τηλέφωνα: 2295-3-20325 Fax: 2295-3-20384
e-mail: promitheiesdimosoropou@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
με τίτλο  «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Genesis, εφαρμογής μισθοδοσίας και εφαρμογών

παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων Δήμου Ωρωπού για το έτος 2017»
Ο Δήμαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 Του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/Α/08-08-2016)  «Δημόσιες  συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

 Του Ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» 
 Του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
 Την υπ΄αριθ. 101/04-05-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση δαπάνης και όρων

διακήρυξης για την ανωτέρω υπηρεσία.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη  διενέργεια  συνοπτικού διαγωνισμού,  με  σφραγισμένες με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής    για το σύνολο των υπηρεσιών με τίτλο:
«Συντήρηση  εφαρμογών  λογισμικού  Genesis,  εφαρμογής  μισθοδοσίας  και  εφαρμογών
παρακολούθησης  οικονομικών  στοιχείων  Δήμου  Ωρωπού  για  το  έτος  2017»   προϋπολογισμού
48.780,12€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 11.707,23€, ήτοι συνολικής δαπάνης 60.487,35€ για το έτος 2017. 
Η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Ωρωπού και θα βαρύνει τους κωδικούς
ως εξής : 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ.CPV ΠΟΣΟ
10.6266.0006 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού

Οικονομικής Διαχείρισης Δήμου
72261000-2 42.865,40 €

10.6266.0001 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού 72261000-2 2.500,00 €
10.7134.0013 Άδειες Χρήσης προγράμματος 48218000-9 15.121,95 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.487,35 €

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ωρωπού, επί της Λεωφόρου Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.:
190  15  Ωρωπός,  ενώπιον  της  αρμόδιας  Επιτροπής  στις  20/06/2017 ημέρα Τρίτη με  ώρα  έναρξης

παραλαβής προσφορών την 10.30 και ώρα λήξης την 11.00. 

Δικαίωμα  συμμετοχής στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  συνεταιρισμοί  και
ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν
αντίστοιχες  εργασίες  σχετικά  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  και  διαθέτουν  τον  απαιτούμενο
εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία για την εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία είτε  (α) με κατάθεσή τους
στην  Επιτροπή  Διαγωνισμού  είτε  (β) με  συστημένη  επιστολή προς  την  αναθέτουσα  αρχή  είτε  (γ) με
κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις
στην  άφιξή  τους.  Δεν  θα  παραληφθούν  φάκελοι  ή  άλλα  έγγραφα  από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό
κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν
αντιστοίχως.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ - Αντιπροσφορές δεν γίνονται ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύτηκε σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα.
Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  στη  διεύθυνση
διαδικτύου www  .  oropos  .  gov  .  gr  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύμβασης  από  το  γραφείο  Προμηθειών  του  Δήμου  Ωρωπού  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info  @  oropos  .  gov  .  gr ή  της  διεύθυνσης  promitheisdimosoropou  @  yahoo  .  gr ,   το  αργότερο  τέσσερις  (4)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της
επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου www  .  oropos  .  gov  .  gr
Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 2%
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής δαπάνης 975,60€

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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