
      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Πολύγυρος    07-10-2013 
Αριθ. Πρωτ.:  Φ6στ / 20413 

   
Ταχ. ∆/νση 
 
Πληροφορίες 
Τηλ. 
Τ/τυπία 
Ηλ. ∆ιεύθ/νση 

: Πολυτεχνείου 50 
  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
: Κούτρα Φανή  
: 23713 50751 
: 23710 22266 
: tech@poligiros.gr  
 

ΠΡΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ: 
 1. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 10 
& ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 
10564-ΑΘΗΝΑ 
2. ΗΧΩ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΤΖΩΡΤΖ 6 
10677-ΑΘΗΝΑ 
3. Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33 
63100-ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
4. ΘΕΜΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 36 
632 00- Ν.ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ 
5. Φ.Ε.Κ. 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 34 
104 32 –ΑΘΗΝΑ 

 
  
      
 Θ Ε Μ Α : «∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
    
 

Σας στέλνουµε περίληψη διακήρυξης της δηµοπρασίας για την «Προµήθεια Υπολειπόµενου 
Εξοπλισµού Ειδικών Σχολείων Και Τµηµάτων Ένταξης ∆ηµοτικών Σχολείων Και 
Νηπιαγωγείων Του ∆ήµου Πολυγύρου Μετά Την 1η Κατακύρωση» και παρακαλούµε για την 
δηµοσίευση της στην εφηµερίδα σας, έως την 11-10-2013, καθώς και την αποστολή σε µας του 
τιµολογίου µε δύο φύλλα του τεύχους δηµοσίευσης στην εφηµερίδα σας. 

 
 

 

    
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  
Ο ∆ήµος Πολυγύρου ο οποίος  οποία εδρεύει  επί της οδού  Πολυτεχνείου 50 , 63100 Πολύγυρος 
Χαλκιδικής τηλέφωνο 2371350700, τηλεοµοιοτυπία 23710 22266, πληροφορίες: Κούτρα Φανή 
23710.25192 / 23713.50752, προκηρύσσει ανοιχτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό µε αντικείµενο:  
 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 1Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ», 
το οποίο έχει εγκριθεί για χρηµατοδότηση στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος  Μακεδονίας 
– Θράκης 2007-2013. (Άξονας προτεραιότητας 7: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, 
Κωδ. Κατηγορίας Πράξης:  2011ΕΠ00880071)  

Αριθµός πρωτοκόλλου Προκήρυξης Φ6στ/20342/4-10-2013. 

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΞΜ-Σ5Π



Ο ∆ιαγωνισµός αφορά την προµήθεια εξοπλισµού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α' βάθµιας και 
Β΄βάθµιας εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία και Τµήµατα Ένταξης)  του ∆ήµου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και 
περιλαµβάνει την προµήθεια έντεκα (11) «πακέτων» (Α: Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου/Συσκευές 
ήχου και εικόνας, Β: ∆ιαδραστικοί Πίνακες, ∆: Εξοπλισµός φυσιοθεραπείας, ΣΤ: Εξοπλισµός 
εργαστηρίων αυτόνοµης διαβίωσης, Ζ: Εξοπλισµός εργαστηρίων κηπουρικής, Η: Εξοπλισµός 
εργαστηρίων κεραµικής, Θ: Εξοπλισµός εργαστηρίων µηχανολογίας-ηλεκτρολογίας, Ι: Εξοπλισµός 
εργαστηρίων υφαντικής και ραπτικής, ΙΑ: Ειδικός Εξοπλισµός για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα, ΙΒ: 
Εξοπλισµός για παιδιά µε προβλήµατα όρασης, ΙΓ: Λοιπός Εξοπλισµός) 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για 
τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Εξαίρεση σε αυτό είναι το «πακέτο ΙΓ: 
Λοιπός Εξοπλισµός» όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά ξεχωριστά για ένα ή 
περισσότερα είδη του «πακέτου» και όχι αναγκαστικά για το σύνολό του.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του κάθε  
«πακέτου», ενώ για το «πακέτο ΙΓ: Λοιπός Εξοπλισµός» κριτήριο κατακύρωσης, είναι η χαµηλότερη 
τιµή για το καθένα από τα είδη του «πακέτου» ξεχωριστά.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Χρόνος παράδοσης των ειδών στους τόπους προορισµού τους ορίζονται οι ενενήντα (90)  ηµερολογιακές 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών που ασχολούνται µε την παραγωγή ή 
προµήθεια, την ανάπτυξη και συντήρηση εκπαιδευτικών συστηµάτων, οργάνων, µηχανηµάτων και 
πειραµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης καθώς και µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών. Κάθε 
ενδιαφερόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα, είτε 
σε µία µόνο ένωση εταιρειών. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 178.894,89 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Οι προσφορές θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα. 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισµού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης.  

Η παραλαβή του τεύχους της Προκήρυξης θα γίνεται από τα γραφεία του ∆ήµου Πολυγύρου, µε κόστος 
5€ µέχρι τις 26-11-2013 και ώρα 13:00µµ. 

Η ηµεροµηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η 
04η-10-2013. 

Ηµεροµηνία υποβολής των σφραγισµένων προσφορών και διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η  03-
12-2013  ηµέρα  Τρίτη και ώρα 10:00πµ, στα γραφεία  του ∆ήµου Πολυγύρου. 

Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν 
παραλαµβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες 
από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση 
συµµετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των 
προσφεροµένων ειδών, µε Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την 
λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη. Όταν η προσφορά αφορά µέρος των υπό 
προµήθεια ειδών γίνεται δεκτή εγγύηση συµµετοχής που καλύπτει το προαναφερόµενο ποσοστό 5% όχι 
επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισµού της διακήρυξης, πάντα συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
αλλά επί του µέρους του ενδεικτικού προϋπολογισµού που αντιστοιχεί στο µέρος των προς προµήθεια 
ειδών για τα οποία υπάρχει προσφορά από τον υποψήφιο ανάδοχο. 
 
                                                             

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΞΜ-Σ5Π



ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με τον αριθµό πρωτ.  237/01-10-2013  Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

Για τον  
∆ΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΑΔΑ: ΒΛΛΡΩΞΜ-Σ5Π


