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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ (ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ) 

ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: 
  

"ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΔΣΗΑΖ ΓΗΑ ΣΟ ΚΖΦΖ ΗΑΣΗΣΑ"  
Κωδικόρ ΟΠ: 5131961 

 
Ο Γήκαξρνο Βνΐνπ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Ππομήθεια 

εξοπλιζμού εζηίαζηρ για ηο ΚΖΦΖ ιάηιζηαρ» ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 71.858,00 € κε Φ.Π.Α. 24%, γηα 

ηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ε ππ’ αξίζκ. 16751/2021 κειέηε απφ ην Τκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 

Τα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV): 39711000-9 «Οηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο καγεηξηθήο», 39141000-2 «Έπηπια Κνπδίλαο», 

35111500-0 «Σπζηήκαηα ππξφζβεζεο» θαη 39221100-8 «Σθεχε Κνπδίλαο». 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν.4412/16 θαη κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 
 

Η ζχκβαζε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνχ εζηίαζεο ζην Κέληξν Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ηιηθησκέλσλ (ΚΗΦΗ) Σηάηηζηαο ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κίαο πιήξσο εμνπιηζκέλεο θνπδίλαο 

- καγεηξείνπ ζηελ νπνία ζα εηνηκάδνληαη ηα γεχκαηα ηα νπνία ζα πξννξίδνληαη γηα ηε ζίηηζε ησλ ειηθησκέλσλ 

φισλ ησλ ΚΗΦΗ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. Ο εμνπιηζκφο ζα απνηειείηαη απφ ειεθηξηθή θνπδίλα, ειεθηξηθή θξηηέδα, 

ειεθηξηθφ θνχξλν, ςπγείν πάγθν ζπληήξεζεο, ζεξκαηλφκελν ζάιακν, ζαιάκνπο ζπληήξεζεο, ζάιακν θαηάςπμεο, 

πιπληήξην πηάησλ, ζχζηεκα ππξφζβεζεο, εξκάξηα, ξαθηέξεο, ιάληδεο, ηαςηά, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε 

16751/2021 κειέηε. 
 

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο πξνέξρεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο "Γπηηθή 

Μαθεδνλία 2014-2020", άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 9 "Πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο θαη θάζε δηάθξηζεο (ΔΤΠΑ)", ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) κε ηίηιν Πξάμεο «Γξάζεηο αλαβάζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

θξνληίδαο ειηθησκέλσλ απφ ηα Κ.Η.Φ.Η. ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ» κε Κσδηθφ ΟΠΣ 5131961. 
 

Η δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ - Πξνκήζεηεο θαη Υπεξεζίεο ηνπ ΟΠΣ ΔΣΗΓΗΣ (www.promitheus.gov.gr), κε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ζηηο 26 Αςγούζηος 2022 θαη ψξα 15:00:00μ.μ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Σχζηεκα. 

Σπζηεκηθφο Αχμνληαο Αξηζκφο Γηαγσληζκνχ: 169163. 

Τν πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε δηαηίζεληαη απφ ην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.  

Οκνίσο ην ζχλνιν ησλ ηεπρψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε http://voio.gr. 
 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

Σην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

Τν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δψδεθα (12) κήλεο. 

Η εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε έμη (06) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3.4 ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. 

Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., δειαδή πνζνχ ρηιίσλ εθαηφλ πελήληα ελλέα 

επξψ (1.159,00€). 
 

Τν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ. 
 

Η δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην ηκήκα πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ 

Βνΐνπ, αξκφδηνο ππάιιεινο: Μπισλάο Σσηήξηνο (ηει.: 24653-50185 / 24653-50100, Φαμ: 24650-23270), ηηο 

εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

 

Ο Γήμαπσορ Βοΐος 

 

 

Εεςκλήρ Υπήζηορ 
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