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Θ Ε Μ Α : « Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης»
Σας στέλνουμε περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας για την προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών
Σχολείων και τμημάτων ένταξης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Πολυγύρου και
παρακαλούμε για την δημοσίευση της στην εφημερίδα σας, έως την 19-05-2012, καθώς και την
αποστολή σε μας του τιμολογίου με δύο φύλλα του τεύχους δημοσίευσης στην εφημερίδα σας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Πολυγύρου ο οποίος οποία εδρεύει επί της οδού Πολυτεχνείου 50 , 63100 Πολύγυρος
Χαλκιδικής, πληροφορίες Μανίκα Μαρία (τηλ. 23713.50751) – Κούτρα Φανή (τηλ. 23710.21593),
φαξ 23710.22266, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»,

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)
Ο Διαγωνισμός αφορά την προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Α' βάθμιας
και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία και Τμήματα Ένταξης) του Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και
περιλαμβάνει την προμήθεια δεκατριών (13) «πακέτων» (Α: Υπολογιστές – Μηχανές
γραφείου/Συσκευές ήχου και εικόνας, Β: Διαδραστικοί Πίνακες, Γ: Έπιπλα, Δ: Εξοπλισμός
φυσιοθεραπείας, Ε: Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής 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 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 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.
Δικαίωμα 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 294.737,52 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 Δήμου Πολυγύρου, με
κόστος 5€ μέχρι τις 03-07-2012 και ώρα 13:00μμ.
Η ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
η 09-05-2012.
Ημερομηνία υποβολής των σφραγισμένων προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η
10-07-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Δήμου 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.
Για τον
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