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ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ANOIKTOYΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ  ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  
«ΠΡΟΧΡΗΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΔΓΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΔΠΔΗΓΟΤΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΖ 

ΓΗΥΡΟΝΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ ΣΖ Σ.Κ. ΑΡΔΘΟΤΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΒΟΛΒΖ» 

 

Ο Γήκαξρνο Βφιβεο 

Πξνθεξχζζεη Αλνηθηφ Ηιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο «ΠΡΟΧΡΙΝΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΔΓΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ 
ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΓΙΥΡΟΝΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΣΗ Σ.Κ. ΑΡΔΘΟΤΑ ΣΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  106.640,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%) (86.000,00€  άλεπ 
ΦΠΑ).Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) γηα ην ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο φισλ ησλ εηδψλ πξνο πξνκήζεηα. 
1. Αναθέηοςζα Απσή – ηοισεία επικοινωνίαρ: 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γήμορ Βόλβηρ 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: ΟΣΑ 
Έδξα: ηαπξφο Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, Σ.Κ. 57014 
Σει.: 23973-30233,23973-30222 ,Fax: 23970 65600 
E-mail: promithies.dimosvolvis@gmail.com 
Ιζηνζειίδα: www.dimosvolvis.gr 
2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα:  
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο 
ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 
ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 
ζην πεξηερφκελν ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε φια ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο: www.dimosvolvis.gr.  
3. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ: 
Κσδηθφο NUTS: 3 (2013) —ΔL522 
4. Πεπιγπαθή ηηρ ζύμβαζηρ: 
Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε δχν κνλάδσλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο 
θαη δχν ρψξσλ πγηεηλήο  (WC)  ειαθξάο ιπφκελεο πξνθαηαζθεπήο θαη ε πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ βαζηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο ζην πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ρνιείνπ ηεο Σ.Κ. Αξέζνπζαο πάλσ ζε 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο βάζεηο έδξαζεο, ε θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Η παξνχζα ζχκβαζε έρεη εθηηκψκελε αμία 106.640,00 € κε Φ.Π.Α. 24% (86.000,00€ θαζαξή αμία) θαη δελ 
ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) 

α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  CPV 

1 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδαο 
αίζνπζαο δηδαζθαιίαο /Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδαο ρψξνπ πγηεηλήο W.C. 44211000-2 

2 Καξεθιάθηα λεπίσλ/Σξαπεδάθηα λεπίσλ 39113300-0 

3 Ξχιηλα Παγθάθηα 4 ζέζεσλ/πξηαξηέξεο μχιηλεο (ραξηνζήθεο)   39173000-5 

4 Πίλαθεο αλάξηεζεο εξγαζηψλ 30192170-3 
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5 Βηβιηνζήθεο/Νηνπιάπα - βηβιηνζήθε ζηαζεξή 39122200-5 

6 Γξαθείν Νεπηαγσγνχ 39121100-7 

7 Καξέθια Νεπηαγσγνχ 39111000-3 

8 

Κνπθινζέαηξν/Καβαιέην δσγξαθηθήο/Μπαθάιηθν/Απηνθίλεην θαη 
παξειθφκελα/Καζεηίλα δηαθφξσλ ζρεκάησλ-Ξχιηλα (Μσζατθφ)/Παηρλίδη 
καζεκαηηθήο ζθέςεο/Παηρλίδη ζπζρεηηζκνχ θαη 
εμέιημεο/Αξηζκεηήξην/Μνπζηθά φξγαλα (ζεη)/Μαγλεηηθφο 
πίλαθαο/Γξάκκαηα-Αξηζκνί (ζεη) Μαγλεηηθνί/Πιαζηηθά ηνπβιάθηα 
120ηεκ./Παηρλίδη ζπληνληζκνχ 37513100-8 

9 Κξεκάζηξεο λεπίσλ  39136000-4 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε εθαηφλ νγδφληα (180) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 
ηεο.Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζηελ ππ’ αξ. 
13/2019 ζρεηηθή κειέηε ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. 
5. Πποζθοπέρ:Οι πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηηο απαηηήζεηο 
πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ’ αξ. 13/2019 κειέηε «Πξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο ηέγαζεο γηα ηελ Κάιπςε Δπεηγνπζψλ 
Αλαγθψλ ηεο Γίρξνλεο Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ρνιείνπ ηεο Σ.Κ. Αξέζνπζαο Γήκνπ Βφιβεο» ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, για ηο ζύνολο ηηρ πποκηπςσθείζαρ ποζόηηηαρ ηηρ 
ππομήθειαρ. 
6. Δγγςήζειρ . 1) Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (1.720,00 €)σιλίων επηακοζίων είκοζι  επξψ . 

2) Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 
7. Γικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  
1) Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),γ) ηξίηεο 
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε 
γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
2) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
3) ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
8. Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: Αλαιχνληαη ζηα άξζξα 4,5 θαη 6 ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. 
9. Παπαλαβή πποζθοπών: Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 29/10/2019, 
εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:00:00 κ.κ. Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηελ 11

ε
 Οθησβξίνπ 2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 13:00:00 

κ.κ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο. 

 
10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνών από ηην επόμενη ηηρ διενέπγειαρ ηος διαγωνιζμού. Πξνζθνξά ε 
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νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.Η ηζρχο ηεο 
πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ 
ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο δηαθήξπμεο, θαη' αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 
11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή. Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -
εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
12. Υπημαηοδόηηζη: Φνξέαο Τινπνίεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Βφιβεο (Ν. Θεζζαινλίθεο). Η 
Υξεκαηνδφηεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2019 κε ΑΔ 047 θαη κε 
ηίηιν «Πξνζσξηλέο Δγθαηαζηάζεηο ηέγαζεο γηα ηελ Κάιπςε Δπεηγνπζψλ Αλαγθψλ ηεο Γίρξνλεο Πξνζρνιηθήο 
Δθπαίδεπζεο ηνπ ρνιείνπ ηεο Σ.Κ. Αξέζνπζαο Γήκνπ Βφιβεο» κε θσδηθφ έξγνπ 2018Δ04700029 θαη ζα 
θαηαινγηζηεί ζηνλ Κ.Α. 02.60.7135.0001 πίζησζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019 ηνπ Γήκνπ 
Βφιβεο θαη κε πνζφ 106.640,00 € (κε Φ.Π.Α. 24%).  
13. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ: Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 
ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή 
παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο 
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο 
ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 
πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο νξίδεηαη βάζεη ηνπ Ν. 
4412/2016 θαη ησλ εηδηθψο αλαθεξφκελσλ ζηε δηαθήξπμε ηεο πξνκήζεηαο ζην άξζξν 3.4. 
14. Γημοζιεύζειρ: 
Α.Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο 
Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ). Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε 
αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΖΓΖ έιαβε ςζηημικό Αύξονηα Απιθμό : 80606 
Πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016  ζηηο 
εθεκεξίδεο:  1. Ηκεξήζηα Σνπηθή (Καζεκεξηλή Σνπηθή Δθεκεξίδα ηεο Θεζζαινλίθεο) 2. Δπηά Ηκέξεο 
(Σνπηθή Δβδνκαδηαία). Η πξνθήξπμε φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπνhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑΤΓΔΙΑ).Η Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL): www.dimosvolvis.gr ζηελ δηαδξνκή: Δλεκέξσζε ► Γηαθεξχμεηο θαη αλαξηήζεθε ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο 11/10/2019. 
Β. Έξοδα δημοζιεύζεων 
Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή πνπ αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο κε ηε 
δηαδηθαζία, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ. (άξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, άξζξα 1 παξ. 3 & 4 
παξ. 3 λ. 3548/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016). 
15.  Κπιηήπια επιλογήρ 
χκθσλα κε ηελ αξ. 13/2019 κειέηε θαη ηα άξζξα 2.2.4-2.2.8 ηεο δηαθήξπμεο. 
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