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για την «Προμήθεια εξοπλισμού  

προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική 
στέρηση στο Δήμο Εορδαίας», συνολικού

για την οποία έχει συνταχθεί η με αριθμό

Εορδαίας. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού 

ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας¨

παραπάνω μελέτης. Η σύμβαση υποδιαι

ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΠΙΠΛΑ»,  εκτιμώμενης αξίας 99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ.

CPV: 39143123-4, 39121200-8, 39130000

39143112-4, 39100000-3, 39112000

33141620-2. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ»
CPV: 39711100-0, 39713210-8, 39711000

39711130-9, 31521320-3, 39714110

TΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
26.294,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.310,56 ευρώ.

CPV: 30213300-8, 30121100-4, 30232100

38651000-3, 32342100-3. 

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»,
CPV: 33193210-4, 39240000-6, 39241100

39141000-2,  39121200-8, 39141300

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ»
2.044,80 ευρώ. 

CPV: 37533000-3, 37452700-8, 37461100

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑμεΑ»
ΦΠΑ 28.998,24 ευρώ. 

CPV: 33196200-2, 33193110-3, 39143112

33141620-2, 33192150-8, 33192600

                                                
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

                                   

                                                                                                     Πτολεμαΐδα, 

                                                                            Αρ. πρωτ. :  10506

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

για την «Προμήθεια εξοπλισμού  του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική 

στέρηση στο Δήμο Εορδαίας» 

 

O Δήμαρχος Εορδαίας  

ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

υσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, 

του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική 
συνολικού προϋπολογισμού 388.736,28€ συμπεριλαμβανομένο

για την οποία έχει συνταχθεί η με αριθμό 19/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού του έργου ¨Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ 

ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας¨, σύμφωνα με του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω τμήματα: 

εκτιμώμενης αξίας 99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ.

8, 39130000-2, 39143110-0, 39141000-2, 39121200-8, 39121100

39112000-0, 39111100-4, 39181000-4, 39113000-7, 39113200

ΤΜΗΜΑ 2  : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 34.635,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 8.312,40 ευρώ.

8, 39711000-9, 39713100-4, 39711362-4, 39710000-2, 42718200

3, 39714110-4, 32200000-5, 30150000-5, 42715000-1, 42716110

ΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
26.294,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6.310,56 ευρώ. 

4, 30232100-5, 38652100-1, 38653400-1, 42991000-9, 30232110

ΤΜΗΜΑ 4  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 7.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.860,00 ευρώ.

39241100-4, 39221180-2, 39221220-5, 39221123-5, 44613600

39141300-5, 31440000-2. 

ΤΜΗΜΑ 5  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 8.520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

8, 37461100-8, 37441600-7, 37452210-6, 43324100-1. 

ΤΜΗΜΑ 6  : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΑμεΑ», εκτιμώμενης αξίας 120.826,00 ευρώ πλέον 

3, 39143112-4, 39113500-2, 39121200-8, 37441300-4, 37441100

8, 33192600-8, 39143110-0, 39141300-5, 33141623-3, 33100000
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του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική 

ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

, για την προμήθεια με 

του έργου ‘Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, 

νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

του έργου ¨Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ 

, σύμφωνα με του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

εκτιμώμενης αξίας 99.527,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23.886,48 ευρώ.  

8, 39121100-7, 39141300-5, 

7, 39113200-9, 39111000-3, 

, εκτιμώμενης αξίας 34.635,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 8.312,40 ευρώ. 

2, 42718200-4, 42718100-3, 

42716110-2, 39713430-6. 

ΜΗΜΑ 3  : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 

9, 30232110-8, 31710000-6, 

εκτιμώμενης αξίας 7.750,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 1.860,00 ευρώ. 

44613600-6, 39113300-0, 

, εκτιμώμενης αξίας 8.520,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 

, εκτιμώμενης αξίας 120.826,00 ευρώ πλέον 

4, 37441100-2, 37420000-8, 

33100000-1, 37442900-8. 
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ΤΜΗΜΑ 7  : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 10.745,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 2.578,80 

ευρώ. 

CPV: 32342300-5, 32331300-5. 

ΤΜΗΜΑ 8  : «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΒΙΒΛΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 

2.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 600,00 ευρώ. 

CPV: 37524100-8, 32331300-5.  

ΤΜΗΜΑ 9  : «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»,  εκτιμώμενης αξίας 2.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 648,00 ευρώ. 

CPV: 39515430-8. 

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος και για το σύνολο της 

ζητούμενης ποσότητας ανά είδος. 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, και η 

χρηματοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», του Άξονα 

προτεραιότητας: 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

(ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο « 

Δράσεις Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Κοινωνικών Δομών», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0051. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 60.7341.0002 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2022  του Δήμου Εορδαίας.  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η 435/21-3-2022  απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης  με αρ. πρωτ.  

6613/2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010241015, ΑΔΑ 9ΨΘ5ΩΡ6-0ΟΓ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 

πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 3 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 

εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Εορδαίας.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. 
Ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ00510032). 
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr από 16-05-2022, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 160560. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17-05-2022  και ώρα 08:00 π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10-06-2022 και από ώρα 15:00 μ. μ. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 17-06-2022 και από ώρα 09:00 π.μ. 

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: 270 (διακοσίων εβδομήντα) ημέρες από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 
Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 

λαμβάνονται υπόψη. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, για μέρος ή για το 

σύνολο των ζητουμένων ειδών. Το ύψος της ανέρχεται σε ποσοστό 2% υπολογιζόμενο επί της εκτιμώμενης 

αξίας, εκτός ΦΠΑ, των προσφερόμενων ειδών ως εξής: 

Τμήματα 

Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

(2% της αξίας ομάδας/τμήματος χωρίς ΦΠΑ) 

Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τμήμα 1 1.990,54 € Χίλια εννιακόσια ενενήντα Ευρώ και 54/100 

Τμήμα 2           692,70 € Εξακόσια ενενήντα δύο Ευρώ και 70/100 

Τμήμα 3     525,88 € Πεντακόσια είκοσι πέντε Ευρώ και 88/100 

Τμήμα 4     155,00 € Εκατόν πενήντα πέντε Ευρώ 

Τμήμα 5     170,40 € Εκατόν εβδομήντα Ευρώ και 40/100 

Τμήμα 6 2.416,52 € Δύο χιλιάδες τετρακόσια δεκαέξι Ευρώ και 52/100 

Τμήμα 7 214,90 € Διακόσια δεκατέσσερα Ευρώ και 90/100 

Τμήμα 8 50,00 € Πενήντα Ευρώ 

Τμήμα 9 54,00 € Πενήντα τέσσερα Ευρώ 

Σύνολο Τμημάτων  6.269,94 € Έξι χιλιάδες διακόσια εξήντα εννιά Ευρώ και 94/100 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
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σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 (δέκα) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στη σχετική ηλεκτρονική  

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.. Τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται από πιστοποιημένους 

οικονομικούς φορείς και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των ειδών. 

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 

εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και 

επομ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, 

επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το 

παραδεκτό άσκησης της προσφυγής απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου. 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας (αρμόδιοι υπάλληλοι: Δεπάστα Ευαγγελία, Κεσίδου 

Παρασκευή, τηλ.: 2463350113, email: grprom1@ptolemaida.gr και grprom@ptolemaida.gr. 

 

 

Ο Δήμαρχος Eορδαίας 
 
 
 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
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