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Αρ. Πρωτ. 5494
ΑΠΟΦΑΣΗ

470/2018

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια «Προµήθειας Η/Υ , πολυµηχανήµατος κ.λ.π. », σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την
περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Οιχαλίας Μεσσηνίας
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)
Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
Το άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της
παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
Την αρ. 23/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίσθηκε ο
προϋπολογισµός εσόδων εξόδων έτους 2018.
Την αριθµό 1101/2017 Απόφαση του ∆ηµάρχου Οιχαλίας περί ορισµού Αντιδηµάρχων.
Την υπ’ αρ. 91/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Οιχαλίας που
εγκρίνει το τεκµηριωµένο αίτηµα για την «προµήθεια Η/Υ,πολυµηχανήµατος
κ.λ.π.» µε συνολική δαπάνη των 1.199,08 €.
Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου µας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την διενέργεια της «προµήθεια Η/Υ , πολυµηχανήµατος κ.λ.π.» µε τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
2. Την έγκριση της από 26/06/2018 Τεχνικής Περιγραφής του ∆ήµου µας.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
α/α

ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(συνοδεύουν την µε αριθµό πρωτ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5494 /2018 απόφαση του ∆ηµάρχου)
ποσότητα

τιμή μονάδας
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Α) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής µε
επεξεργαστή Core i3-7100
3.90GHz)

Cpv30213300-8

Β) ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
πολυλειτουργικός εκτυπωτής µε
δυνατότητα δικτύωσης και
εκτύπωση διπλής όψης, να διαθέτει
πρότυπο εκτύπωσης, τυπική µνήµη
εκτυπωτή 256 MB, λειτουργίες
εκτύπωσης, αντιγραφής και
ταχύτητες σάρωσης τουλάχιστον 33
σελίδων το λεπτό. Cpv 32581200
Γ) ποντίκι ενσύρµατο
CPV 30237410-6
∆) πληκτρολόγιο ενσύρµατο
CPV 30237460-1

ΣΥΝΟΛΟ

967,00

Φ.Π.Α 24%:

232,08

ΓΕΝΙΚΟ

1.199,08

ΣΥΝΟΛΟ:

1.
2.
3.
4.

Τα είδη πρέπει να είναι γνήσια και σφραγισµένα στη συσκευασία τους.
Χρόνος Παράδοσης : Εντός τριάντα (30) ηµερών από την ανάθεση.
Τόπος Παράδοσης : ∆ήµος Οιχαλίας, ∆ηµοτικό κατάστηµα, Τ.Κ Μελιγαλά.
Τρόπος Πληρωµής : η συµβατική αξία των υλικών θα πληρωθεί στον προµηθευτή µετά
την παραλαβή των υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα
συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά.
5. Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να παραδοθούν χωρίς κανένα νοµικό ή πραγµατικό
ελάττωµα και να πληρούν όλες εκείνες τις προδιαγραφές για τις οποίες θα
χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε τους πρότυπους κανονισµούς.
6. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή.
Μελιγαλάς 26/6/2018
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών

Κόλλιας Αθανάσιος

