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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο  ΔΗΜΟΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΣΑΝΑΚΛΗ». 
(CPV: 39000000-2, 39150000-8) 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισµός, µε 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του προϋπολογισµού του εκάστοτε πακέτου, που 

περιγράφεται στην σχετική µελέτη. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών επισυνάπτονται 

στην διακήρυξη και συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Β΄. 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 273.606,43 € εκ των οποίων 222.444,25€ 

είναι για την προµήθεια (άνευ Φ.Π.Α.) και 51.162,18 € για Φ.Π.Α. 23%. Η προµήθεια είναι 

χρηµατοδοτούµενη από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

4. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ο Διαγωνισµός αφορά την προµήθεια του εξοπλισµού επίπλων και 

ηλεκτρολογικών συσκευών του κτιρίου Νέστωρος Τσανακλή του Δήµου Κοµοτηνής. Πρόκειται για γενική 

επίπλωση του χώρου και την κατάλληλη ηλεκτρολογική εξόπλιση του. 

5. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα πακέτα, για 

τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε πακέτου, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτηµα Α΄ 

της διακήρυξης. 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής για ποσό που θα 

καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού της µελέτης χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 157 Ν. 

4281/2014).  

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τα λοιπά συµβατικά τεύχη 

διατίθενται από το δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από την ιστοσελίδα του Δήµου στη διεύθυνση http://www.komotini.gr.  
8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

διαγωνισµού στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 23/09/2015 και η ηµεροµηνία έναρξης των 

προσφορών η 27/10/2015 και ώρα 07:00 π.µ. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 02/11/2015 και ώρα 11:00 µ.µ.  

Ο Α/Α του διαγωνισµού στην βάση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ είναι ο 16431. 

9. Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήµατος. 
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