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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ       Αγρίνιο ,  27/11/2017                                                                        
∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                           Αριθµ. Πρωτ.:  83331         
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου  /ροκηρύσσει 
ηλεκτρονικό , άνω των ορίων,  ανοικτό  διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
27 του  Ν.4412/2016, µε σφραγισµένες �ροσφορές  για το υ�οέργο Νο 6: «Θερα�ευτικός 
και ξενοδοχειακός  εξο�λισµός - Γ’ φάση» της Πράξης: «Κατασκευή νέου διώροφου 
κέντρου  α�οθερα�είας – α�οκατάστασης ηµερησίας νοσηλείας και διηµέρευσης – 
ηµερησίας φροντίδας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µετά υ�ογείου και θερα�ευτικής 
�ισίνας» η ο�οία έχει ενταχθεί στο Ε�ιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2014-
2020» µε την υ�’  αριθ. 1827/12-5-2016   α�όφαση ένταξης  και έχει λάβει κωδικό MIS 
5000951. 
Αναθέτουσα  αρχή  είναι  ο ∆ήµος  Αγρινίου (Ταχ. ∆/νση: Χαρ. Τρικού�η 10 – ΤΚ 30131, 
Αγρίνιο, κωδ. NUTS: EL631) µε αρµόδιο για �ληροφορίες: Σταύρου ∆ήµητρα, τηλ./fax: 
2641360274/2641052543, e-mail: dagrpromithion@agrinio.gr. 
Αντικείµενο της σύµβασης  είναι  η �ροµήθεια των �αρακάτω  οµάδων  θερα�ευτικού και 
ξενοδοχειακού εξο�λισµού του �ροαναφερθέντος υ�οέργου: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
ΠΟΣΟ  ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1 

ΟΜΑ∆Α 1: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-SENSORY 
INTERGRATION-SOFT PLAY ROOM 
CPV:37400000-2 10.855,28 109,00 

ΟΜΑ∆Α 2: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

2 CPV:37000000-8  13.907,74 140,00 

3 

ΟΜΑ∆Α 3: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
CPV:37000000-8  1.458,00 15,00 

4 

ΟΜΑ∆Α 4: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
CPV:37420000-8 6.847,62 69,00 

5 

ΟΜΑ∆Α 5: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-Υ∆ΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
CPV:37400000-2 1.416,00 15,00 

6 

ΟΜΑ∆Α 6: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ 
CPV:37000000-8 1.950,00 20,00 
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7 

ΟΜΑ∆Α 7: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 
CPV:33190000-8 6.243,46 63,00 

8 

ΟΜΑ∆Α 8: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
CPV:37000000-8 3.735,66 38,00 

9 

ΟΜΑ∆Α 9:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
CPV:38653400-1 520,00 10,00 

10 

ΟΜΑ∆Α 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΦΟΡΗΤΟΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 
CPV:30213100-6 840,00 10,00 

11 

ΟΜΑ∆Α 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ΠΟΛYMHXAΝΗΜΑ 
COLOR LASER   
CPV:30121300-6 740,00 10,00 

12 

ΟΜΑ∆Α 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Προτζέκτορας για 
χώρους Snoezelen 
(ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ)   
CPV:38652120-7 1.285,00 13,00 

13 

ΟΜΑ∆Α 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Υλικά ∆ικτύων TV 
CPV:32000000-3 757,9 10,00 

14 

ΟΜΑ∆Α 9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Μεταφορά 
ηλεκτρονικού εξο�λισµού , ρύθµιση - 
�αραµετρο�οίηση δικτύου και server κ.α. 
CPV:51611100-9 2.000,00 20,00 

15 

ΟΜΑ∆Α: 10 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
CPV:39710000-2 19.263,95 193,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 71.820,61 735,00 

Οι τεχνικές �ροδιαγραφές των ειδών κάθε οµάδας αναφέρονται αναλυτικά στην αρίθµ. 
22/2017 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υ�ηρεσιών. 
Η  δα�άνη ανέρχεται στο �οσό των 89.057,56 Ευρώ µε ΦΠΑ 24%,  θα βαρύνει τον  Κ.Α. 60-
7341.002 του �ροϋ�ολογισµού του έτους 2017 και θα  καλυφθεί α�ό  χρηµατοδότηση του 
Ε�ιχειρησιακού Προγράµµατος  «∆υτική Ελλάδα 2014-2020» µέσω της Σ.Α. ΕΠ 0011,  κωδ. 
Εναρίθµου: 2016ΕΠ000110023. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµική ά�οψη �ροσφορά  
βάσει τιµής για το σύνολο των ειδών ανά  Oµάδα, ό�ως αυτές αναφέρονται  �αρα�άνω,   
�λην της  Οµάδας 9 για την ο�οία  ισχύει η  �λέον συµφέρουσα α�ό οικονοµική ά�οψη 
�ροσφορά  βάσει τιµής  ανά είδος. 
Προσφορές γίνονται δεκτές για  το σύνολο των ειδών µίας ή �ερισσότερων Οµάδων �λην 
της Οµάδας 9 για την ο�οία µ�ορεί να κατατεθεί  �ροσφορά ανά είδος.  
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές �ροσφορές ή αντι�ροσφορές. 
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Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε  δύο (2) µήνες α�ό την υ�ογραφή της.    
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µέσω της �λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και της ∆ιαδικτυακής �ύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, στο ο�οίο καταχωρήθηκε ο διαγωνισµός  
µε  Συστηµικό Αριθµό :46458.  
Η καταληκτική ηµεροµηνία �αραλαβής των �ροσφορών είναι η 9/1/2018 και ώρα 
17:00:00. Μετά την �αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ�άρχει η 
δυνατότητα υ�οβολής �ροσφοράς στο Σύστηµα.  
Γλώσσα σύνταξης των �ροσφορών είναι η Ελληνική. 
Προκήρυξη της �αρούσας σύµβασης α�εστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις   
27/11/2017 στην Υ�ηρεσία Εκδόσεων της Ευρω�αϊκής Ένωσης.  
Το �λήρες κείµενο της  διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
Η �αρούσα δηµοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ)  και στον ιστότο�ο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ).  
Παρέχεται ελεύθερη, �λήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική �ρόσβαση σε όλα  τα  
έγγραφα της σύµβασης  α�ό  την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγρινίου , στη διεύθυνση (URL) : 
www.cityofagrinio.gr  και στην διαδροµή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  - 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ  ► 2017 
Ε�ι�λέον  τα έγγραφα  της σύµβασης διατίθενται, άνευ  αντιτίµου, α�ό το Τµήµα 
Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών Υ�ηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου (Παλαµά και 
Μαβίλη 6 - Αγρίνιο - 3ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της �αρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά �ρόσω�α και, σε �ερί�τωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, �ου 
είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρω�αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες �ου έχουν υ�ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό �ου η υ�ό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύ�τεται α�ό 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 �ου δεν εµ�ί�τουν στην �ερί�τωση γ΄ της �αρούσας �αραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή �ολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµ�εριλαµβανοµένων 
και των �ροσωρινών συµ�ράξεων, δεν α�αιτείται να �εριβληθούν συγκεκριµένη νοµική 
µορφή  για την υ�οβολή �ροσφοράς.  
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό α�αιτείται εγγυητική ε�ιστολή συµµετοχής  το �οσό της  
ο�οίας  ανά Οµάδα  ή  είδος  για την  Οµάδα 9 αναφέρεται στον �αρα�άνω �ίνακα. 
Η ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών θα �ραγµατο�οιηθεί  στις   15-1-2018 και 
ώρα 10:00 �.µ. µέσω των αρµόδιων �ιστο�οιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής.   
Ο εξο�λισµός θα �αραδοθεί εντός δύο (2) µηνών α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης, στα 
σηµεία �ου ορίζονται α�ό την µελέτη και καθ' υ�όδειξη της ∆ιευθύνσεως Τεχνικών 
Υ�ηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου α�ό το �ροσω�ικό  του αναδόχου. 
Κατά τα  λοι�ά  ισχύουν τα αναφερόµενα στην   διακήρυξη  του διαγωνισµού , τους όρους 
της ο�οίας �ρέ�ει να λάβουν γνώση  οι  ενδιαφερόµενοι. 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
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