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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να καλύψει για ένα έτος την ανάγκη συντήρησης του 

ασύρµατου δικτύου που διαθέτει, καλεί τους ενδιαφερόµενους επαγγελµατίες του χώρου να 

συµµετάσχουν  στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας κλειστές προσφορές.   

Είδος διαδικασίας: Ανάθεση µετά από έρευνα αγοράς. 
Κριτήριο κατακύρωσης: Η συνολικά χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή (εφόσον τηρούνται οι 

υπόλοιπες προϋποθέσεις που ζητάει το Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής) 
Προϋπολογιζόµενη δαπάνη: 5.965,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Οι εργασίες και υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθµ 5/2014 µελέτη 

του Τµήµατος Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν 

την µελέτη από το Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής, στη διεύθυνση Αριστοµένους 28, 

ηµιόροφος, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας 

(στην ενότητα «Προκηρύξεις»). Συµµετοχή στη διαδικασία σηµαίνει αυτόµατα αποδοχή των όρων 

και υποχρεώσεων που περιγράφονται στη µελέτη.  

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στο Τµήµα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής µέχρι την 

Τρίτη 24/6/2014, ώρα 11:00 πµ οπότε και θα ανοιχτούν. Οι προσφορές που θα σταλούν 

ταχυδροµικά πρέπει να φτάσουν στο ∆ήµο και να πρωτοκολληθούν µέχρι και την ∆ευτέρα 

23/6/2014. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του 

οποίου θα αναγράφεται: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 

Τμήμα Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής 

Για τη Συντήρηση του Ασύρματου Δικτύου Καλαμάτας 

Σύμφωνα με τη μελέτη 5/2014 
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Τα δικαιολογητικά που πρέπει οι ενδιαφερόµενοι να συµπεριλάβουν στο φάκελο της 

προσφοράς είναι: 

1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι: Έλαβα 

γνώση των όρων της µελέτης και αποδέχοµαι αυτούς ανεπιφύλακτα.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτουν στους περιορισµούς του 

άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή 

αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α., και 

ότι ασκούν νόµιµα την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

4. Αποδείξεις εµπειρίας τουλάχιστον 12 µηνών σε συντήρηση-υποστήριξη-

εγκατάσταση ασύρµατων δικτύων, από τους οποίους οι 6 τουλάχιστον µήνες θα 

είναι σε ασύρµατα δίκτυα που βασίζονται κατ’ εξοχήν σε εξοπλισµό CISCO. Η 

εµπειρία θα αποδεικνύεται µε σχετικές συµβάσεις ή τιµολόγια παροχής 

υπηρεσιών (συνοδευόµενα από δικαιολογητικά, όπως π.χ. σχετικές επιστολές, 

από τα οποία προκύπτει ο χρόνος της εµπειρίας). 

5. Οικονοµική προσφορά (στο έντυπο που υπάρχει στην τελευταία σελίδα της 

µελέτης).    

Για οποιεσδήποτε σχετικές πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο Τµήµα Νέων 

Τεχνολογιών και Πληροφορικής του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

 
 Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

   

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 


