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               Αρ. Πρωτ. 7371 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
 Ο ∆ήµος Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, διακηρύσσει Ανοικτό δηµόσιο 
διεθνή διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την 
επαναδηµοπράτηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», ως προς τα είδη που απέβη άγονος ο αρχικός διαγωνισµός και χωρίς 
τροποποίηση της αριθµ. 47643/2012 εγκεκριµένης διακήρυξης του ∆ήµου Γρεβενών, µε 
προϋπολογισµό 251.006,72 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 

 
 Τα υπό προµήθεια είδη κατανέµονται στα παρακάτω δώδεκα (12) πακέτα ειδών, όπως 
αναλύονται στο Παράρτηµα Α’  της αναλυτικής ∆ιακήρυξης: 
Πακέτο Α’: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΙ) - ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ, µε 
προϋπολογισµό 69.716,40 €, µε ΦΠΑ. 
Πακέτο Β’: ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ, µε προϋπολογισµό 31.980,00 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο ∆’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, µε προϋπολογισµό 17.339,31 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο Ε’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΑΘΛΟΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ, µε προϋπολογισµό 69.554,04 € µε ΦΠΑ. 
Πακέτο ΣΤ’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ, µε προϋπολογισµό 
5.190,60 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο Ζ’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ, µε προϋπολογισµό 9.259,44 €  
µε ΦΠΑ. 
Πακέτο Η’: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ,  µε 
προϋπολογισµό 132,23 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο Θ’: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, µε 
προϋπολογισµό 41.079,54 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο Ι’: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ, µε 
προϋπολογισµό 1.697,40 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο ΙΑ’: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, µε προϋπολογισµό 
637,14 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο ΙΒ’: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, µε προϋπολογισµό 
1.131,60 €  µε ΦΠΑ. 
Πακέτο ΙΓ’: ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΑ ΕΙ∆Η, µε προϋπολογισµό 
3.289,02 € µε ΦΠΑ. 
 
 Ο διαγωνισµός θα γίνει στις  28-04-2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10 π.µ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) στην Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του 
∆ήµου Γρεβενών, οδός Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 511 00 Γρεβενά.  
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 Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θα είναι 
εκπρόθεσµες, δεν θα αξιολογηθούν και θα επιστραφούν. 
 
 Η παρούσα διακήρυξη µαζί µε τα συνηµµένα παραρτήµατα, που αποτελούν 
αναπόσπαστα µέρη αυτής, θα βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
http://www.dimosgrevenon.gr.   
 Επίσης θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες στο γραφείο 4108 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Γρεβενών, στον 2ο 
όροφο του ∆ιοικητηρίου Γρεβενών, στη διεύθυνση Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 24623 53431, φαξ 24620 76243, αρµόδια υπάλληλος Λιούζα 
Ευαγγελία. 
 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
(α) 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. 
(β) Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα 
καθοριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 
συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) των προσφεροµένων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη 
και να είναι σύµφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, µε το συνηµµένο στη 
διακήρυξη υπόδειγµα του παραρτήµατος ∆΄ (1) της διακήρυξης. 
 Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος καταθέσει προσφορά για περισσότερα 
από ένα πακέτα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει να αντιστοιχεί 
για κάθε πακέτο χωριστά και όχι αθροιστικά. 
 
 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν ογδόντα (180) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης 2007 – 2013.  
 
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
 
 Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του 
∆ΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 
 
 

 Ο ∆ήµαρχος 
 
    
 

 ∆ηµοσθένης Κουπτσίδης 
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