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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Ιωάννινα 11 Απριλίου 2017 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Αρ. Πρωτ.: οικ. 31833/2737 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΕΣΩΤΕΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
  

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

∆ιεύθυνση: Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου), 452 21 Ιωάννινα   

Πληρ.:Ι. Τσεπέλης   

Τηλ: 2651364232/Fax: 2651087426   

E-mail: i.tsepelis@php.gov.gr   
 

Περίληψη της υπ’ αριθµ. 31829/2735/11-04-2017 ∆ιακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 38199 
 

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει την, µε ανοικτό (διεθνή) ηλεκτρονικό διαγωνισµό, επιλογής Αναδόχου, για την «Προµήθεια 

εξοπλισµού για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (Σ.Υ.∆.)», µε σφραγισµένες προσφορές, επί τη βάσει των 

διατάξεων του Ν. 4412/2016, της κείµενης νοµοθεσίας, όπως παρατίθεται στο προοίµιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλης 

σχετικής Νοµοθετικής ∆ιάταξης, ως και της σχετικής προγραµµατικής σύµβασης που συνήψε µε την Ελληνική Εταιρεία 

Προστασίας Αναπήρων Παίδων (Παράρτηµα Ιωαννίνων). 

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει στον υποψήφιο, που θα υποβάλει την πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιµής. 

Αντικείµενο της παρούσας αποτελεί η προµήθεια εξοπλισµού για την Στέγη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (Σ.Υ.∆.) της 

Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π. και ειδικότερα η προµήθεια κρεβατιών ΑΜΕΑ, επίπλων, κουρτινών-λευκών ειδών, ηλεκτρικών συσκευών, 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών σκευών, οργάνων φυσικοθεραπείας - εργοθεραπείας, συστηµάτων υποστηρικτικής 

τεχνολογίας, εργαλείων και εξοπλισµού κήπου. 

Οι Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές του υπο προµήθεια Εξοπλισµού αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της ∆ιακήρυξης. 

Η διάρκεια της σύµβασης, δηλ. ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού, ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της 

σύµβασης, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στη ∆ιακήρυξη.  

Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 226.755,64 €, πλέον Φ.Π.Α. (ποσό για Φ.Π.Α. 53.244,35 €, ποσό µε 

Φ.Π.Α. 279.999,99 €). 

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Κρεβάτια ΑΜΕΑ», εκτιµώµενης αξίας 28.000,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 33192100-3). 

ΤΜΗΜΑ 2: «Επίπλωση», εκτιµώµενης αξίας 58.195,64 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 39516000-2). 

ΤΜΗΜΑ 3: «Κουρτίνες – λευκά είδη» εκτιµώµενης αξίας 23.968,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 39510000-0). 

ΤΜΗΜΑ 4: «Ηλεκτρικές συσκευές» εκτιµώµενης αξίας 35.798,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 39710000-2). 

ΤΜΗΜΑ 5: «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» εκτιµώµενης αξίας 16.840,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 31710000-6). 

ΤΜΗΜΑ 6: «Οικιακά σκεύη» εκτιµώµενης αξίας 6.774,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 39700000-9). 

ΤΜΗΜΑ 7: «Φυσικοθεραπεία – εργοθεραπεία» εκτιµώµενης αξίας 29.430,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 33141620-2). 

ΤΜΗΜΑ 8: «Συστήµατα υποστηρικτικής τεχνολογίας» εκτιµώµενης αξίας 21.285,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 33196200-2). 

ΤΜΗΜΑ 9: «Εργαλεία – εξοπλισµός κήπου» εκτιµώµενης αξίας 6.465,00 € πλέον ΦΠΑ (CPV: 44510000-8). 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ ΕΠ0181. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.: 2016ΕΠ01810001 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 του Φορέα. 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 

2016ΕΠ01810001). 

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ», η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» µε βάση την απόφαση ένταξης µε αρ. πρωτ. 5391/19-

01-2016 του Περιφερειάρχη Ηπείρου και έχει λάβει κωδικό MIS 5000169. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε. 

Για την πληρωµή της προµήθειας υφίσταται δυνατότητα χορήγησης Προκαταβολής. Αναλυτικά τα σχετικώς µε τον τρόπο 

πληρωµής του Αναδόχου καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 5.1 της διακήρυξης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης του www.promitheus.gov.gr.  

Ως καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 17-05-2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 

15:00 µ.µ. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών, ήτοι 24/05/2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα τριακοσίων (300) ηµερών από την 

επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως και για όλα τα τµήµατα. Ο µέγιστος αριθµός τµηµάτων που µπορεί να ανατεθεί σε έναν 

προσφέροντα είναι εννέα (9), δηλαδή όλα. ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, ποσού ίσου µε το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς 

Φ.Π.Α. κάθε τµήµατος, για το οποίο συµµετέχουν, που ανέρχονται στα εξής ποσά (αριθµητικώς και ολογράφως) σε ευρώ: 

• 560,00 (πεντακόσια εξήντα) για το 1
ο
 τµήµα, 

• 1.163,91 (χίλια εκατόν εξήντα τρία και ενενήντα ένα) για το 2
ο
 τµήµα, 

• 479,36 (τετρακόσια εβδοµήντα εννέα και τριάντα έξι) για το 3
ο
 τµήµα, 

• 715,96 (εφτακόσια δεκαπέντε και ενενήντα έξι) για το 4
ο
 τµήµα, 

• 336,80 (τριακόσια τριάντα έξι και ογδόντα) για το 5
ο
 τµήµα, 

• 135,48 (εκατόν τριάντα πέντε και σαράντα οκτώ) για το 6
ο
 τµήµα, 

• 588,60 (πεντακόσια ογδόντα οκτώ και εξήντα) για το 7
ο
 τµήµα, 

• 425,70 (τετρακόσια είκοσι πέντε και εβδοµήντα) για το 8
ο
 τµήµα και 

• 129,30 (εκατόν είκοσι εννέα και τριάντα) για το 9
ο
 τµήµα. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, 

καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς 

συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, 

όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθενται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, ποσοστού 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε τµήµατος, 

εκτός Φ.Π.Α., διάρκειας ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. 

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. 

Το µοναδικό νόµισµα, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της τιµής προσφοράς στο διαγωνισµό, του συµβατικού 

τιµήµατος και της πληρωµής της αµοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ. 

Η προκήρυξη του διαγωνισµού έχει αποσταλεί, για δηµοσίευση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 

10/04/2017 και παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ηπείρου µε διεύθυνση 

www.php.gov.gr. 

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 
 

Αλέξανδρος Καχριµάνης 
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