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Ο ∆ήµνο Αικσπίαο πξνθεξύζζεη Αλνηθηό ∆εµόζην ∆ηεζλή ∆ηαγσληζµό µε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη 

µε θξηηήξην ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΡΗΓΑΗΑ  ΚΑΗ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ 2νπ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΡΗΓΑΗΑ ». Ο ∆ηαγσληζµόο 

αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ησλ θάησζη ελλέα (9) παθέησλ: 

 

Παθέην Α΄ : Τπνινγηζηέο – µκεραλέο γξαθείνπ/ ζπζθεπέο ήρνπ θαη εηθόλαο 

Παθέην Β΄: ∆ηαδξαζηηθνί πίλαθεο 

Παθέην Γ΄: Έπηπια 

Παθέην ∆΄: Δμνπιηζκόο θπζηνζεξαπείαο 

Παθέην Δ΄: Δμνπιηζκόο γπκλαζηηθήο αζινπαηδηώλ θαη ςπρνθηλεηηθήο αγσγήο 

Παθέην Σ΄: Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ απηόλνκεο δηαβίσζεο 

Παθέην Ε΄: Δμνπιηζκόο εξγαζηεξίσλ κεραλνινγίαο - ειεθηξνινγίαο 

Παθέην Ζ΄: Δηδηθόο εμνπιηζκόο γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα 

Παθέην Θ΄: Λνηπόο εμνπιηζκόο 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζρνιηθώλ αλαγθώλ ηνπ εηδηθνύ ζρνιείνπ Αξηδαίαο θαη ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αξηδαίαο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 124.252,39 € µε Φ.Π.Α. 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα  ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα  ή πεξηζζόηεξα παθέηα», γηα ηε 

ζπλνιηθή όκσο πξνθεξπρζείζα πνζόηεηα θάζε «παθέηνπ». Κξηηήξην θαηαθύξσζεο είλαη ε ρακειόηεξε 

ηηκή γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ θάζε «παθέηνπ». Απόξξηςε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ 

ελόο«παθέηνπ» επηθέξεη απηόκαηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο νιόθιεξνπ ηνπ «παθέηνπ». Δμαίξεζε 

ζε απηό είλαη ην Παθέην Θ’: «Λνηπόο Δμνπιηζκόο» όπνπ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά γηα έλα ή πεξηζζόηεξα είδε ηνπ «παθέηνπ» θαη όρη αλαγθαζηηθά γηα ην ζύλνιό ηνπ. Κξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ε ζπλνιηθή ρακειόηεξε ηηκή γηα θαζέλα από ηα είδε ηνπ 

παθέηνπ μερσξηζηά. 

 

Ο ρξόλνο παξάδνζεο ηνπ εμνπιηζκνύ είλαη ελελήληα (90) εκέξεο από ηελ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηεο 

ζύκβαζεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε. 

Οη όξνη δηαθήξπμεο εγθξίζεθαλ µε ηελ ππ αξ. 75/2013 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ∆ήµνπ. 



 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ ∆ήµνπ Αικσπίαο, ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηηο 29-05-2013, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα από 12:00 

µ.µ.(ώξα έλαξμεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ) κέρξη 13:00 µ.µ.(ώξα ιήμεο παξάδνζεο πξνζθνξώλ), 

ελώπηνλ ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ. 

Ζ εγγύεζε ζπµµεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζα θαιύπηεη ην 5% ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνµέλσλ εηδώλ, µε ΦΠΑ. Ζ εγγύεζε πξέπεη λα ηζρύεη ηνπιάρηζηνλ επί έλα (1) κήλα κεηά ηελ 

ιήμε ηνπ ρξόλνπ πξνζθνξάο (ήηνη πεληάκελε δηάξθεηα), πνπ δεηάεη ε δηαθήξπμε θαη λα είλαη ζύκθσλε, 

επί πνηλή απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο, µε ην ζπλεµµέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα ηνπ παξαξηήκαηνο Δ΄ 

(1). 

Οη  ελδηαθεξόκελνη  κπνξνύλ  λα  ιάβνπλ  γλώζε  θαη  αληίγξαθα  ησλ  ηεπρώλ  ηνπ  δηαγσληζκνύ  ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ζηελ Τπεξεζία ηνπ ∆ήµνπ Αικσπίαο (Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ, Αξηδαία). 

Αξκόδηνη ππάιιεινη νη θνο Πεηξνύζεο Ησάλλεο & θα Υξηζηνπνύινπ Μαξία, ηει 2384350291 θαη 

2384350254, FAX 23840 21226. 

 

Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί µία (1) θνξά, ζε κία  (1) εκεξήζηα  λνκαξρηαθή εθεκεξίδα 

ηνπ λνκνύ Πέιιαο, δύν (2) εβδνκαδηαίεο  λνκαξρηαθέο εθεκεξίδεο ηνπ λνκνύ Πέιιαο, δύν (2) 

παλειιήληεο νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο θαζώο θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  Ζ πεξίιεςε ηεο 

δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί  θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Αικσπίαο ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ, ζα αλαξηεζεί  ζην πξόγξαµµα «Γηαύγεηα» θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ ∆ήµνπ 

Αικσπίαο. 

 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟ 

ΑΛΜΩΠΙΑ 

 

 

 

 

 

 

    ΔΗΜΗΣΡΗ ΠΑΟΗ 


