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ΘΕΜΑ: Συνοπτικός Διαγωνισμός για την  προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
TABLET και φορητών υπολογιστών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές 
ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και των Υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, με προϋπολογισμό σαράντα εννέα χιλιάδες 
διακοσίων ευρώ (49.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την 
τιμή» 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας  
διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια 22 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 22 οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 4 οθονών αφής 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, 11 TABLET, 37 φορητών υπολογιστών, προκειμένου να 
καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα 
και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. 

(CPV 30237300-2). 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ  είτε για ένα είτε και για 

τα δύο τμήματα και θα υπογραφούν μέχρι 2 συμβάσεις. 

 

α) Τμήμα 1: (προϋπολογισμός 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

β) Τμήμα 2: (προϋπολογισμός 19.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
Δεν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
Προϋπολογισμός: Σαράντα εννέα χιλιάδες διακοσίων ευρώ (49.200,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

ΑΔΑ: 91ΝΚ7ΛΕ-8ΧΥ



Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.  
Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατό είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού χωρίς ΦΠΑ και 
συγκεκριμένα: 
α) Τμήμα 1: 484,00 € (προϋπολογισμός 24.193,55 € χωρίς ΦΠΑ)  

β) Τμήμα 2: 310,00 € (προϋπολογισμός 15.483,87 € χωρίς ΦΠΑ) 

 
Φυσικό αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών: Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης. 
Γλώσσα: Ελληνική 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: έως 27/11/2020 ημέρα 
Παρασκευή ώρα 10.00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 2Ος όροφος στο κτίριο της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας Σπ. Σαμάρα 13 Τ.Κ. 49100. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13 Κέρκυρας 
(κτίριο), την    27/11/2020 και ώρα 12:00 πμ  

 
Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
(www.promitheus.gov.gr) και στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr.  
Η περίληψη Διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Κέρκυρας. 
Πληροφορίες: όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 14.00 από το Τμήμα Προμηθειών, 
Δ/νση Οικονομικού, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  (τηλ. 2661362257). 
 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα  
τηλ: 2661362146-257, ηλ. ταχυδρ. simati@pin.gov.gr, Tμήμα προμηθειών της Π.Ε. 
Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα  13 , Κέρκυρα Τ.Κ. 49 100.  

 
 
 
 
 
 
 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   
 
 
 

 ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
 

 

 

Η ανακοίνωση αυτή: 
1. Να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και να αποσταλεί αποδεικτικό ανάρτησης. 
2. Να αναρτηθεί: 
α. στη Διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurment.gov.gr 
β. στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  www.pin.gov.gr 

http://www.pin.gov.gr/
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