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Κιλκίς 03-09-2018
Αριθ. Πρωτ.: 348

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ«ΒΗΜΑΤΙΖΩ»
ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΤΜΗΜΑΤΑ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ» προκηρύσσει Ανοιχτό
Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού άθλησης, ψυχαγωγίας, φυσιοθεραπείας, αισθητηριακής ολοκλήρωσης,
αυτορρύθμισης και αναπηρικού εξοπλισμού, στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης,
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒΗΜΑΤΙΖΩ» σε τέσσερα (4) τμήματα, στο
πλαίσιο του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
«ΒηματίΖΩ» » η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5268/30-10-2017
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5008062. Η παρούσα
σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το αντικείμενο διαιρείται σε 4 τμήματα (με αναφορά των αντίστοιχων κωδικών CPV,
όπου υπάρχουν):

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αθλητικός εξοπλισμός
ΤΜΗΜΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ & 37415000-0
37416000-7 Εξοπλισμός αναψυχής
37420000-8 Εξοπλισμός γυμναστηρίου
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
37440000-4

37416000-7
37440000-4
37440000-4
37420000-8
37441300-4
37440000-4

Εξοπλισμός γυμναστικής

Τοίχος Αναρρίχησης
Ειδικό τρίκυκλο παιδικό ποδήλατο για παιδιά με

κινητικά προβλήματα άνω των 4,5 ετών
Ειδικό τρίκυκλο παιδικό ποδήλατο για παιδιά με
κινητικά προβλήματα άνω των 8 ετών
Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Στατικό ποδήλατο γυμναστικής, καθιστό
Τρίκυκλο ποδήλατο
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ΤΜΗΜΑ Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

37420000-8

37420000-8

Ειδικό σύστημα γερανού οροφής για εκπαίδευση
βάδισης
Κρεβάτι bobath
Ειδικά σχεδιασμένο σκούτερ κύλισης για τη
σωστή θέση του ατόμου
Εξεταστικό κρεβάτι
Ράμπα για σκούτερ

37420000-8
37420000-8
37420000-8
37420000-8

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ &
ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΗΣΗΣ

37400000-2

37400000-2

Πλατφόρμα με τούνελ

37400000-2

Σκαλοπάτια με τούνελ

37400000-2

Πισίνα με μπαλάκια

37400000-2

Διαδραστικός προβολέας

37400000-2

Κρεβάτι νερού με δόνηση και μουσική

37400000-2

Ηχοσύστημα για το κρεβάτι νερού

37400000-2

Κουρτίνα οπτικών ινών

37400000-2

Μοκέτα οπτικών ινών

37400000-2

Πλατφόρμα τοποθέτησης σωλήνων νερού

37400000-2

Σετ σωλήνα νερού

37400000-2

Οθόνη αφής ελέγχου πολυαισθητηριακού χώρου

37400000-2

Συσκευή εναλλαγής χρωμάτων
πολυαισθητηριακού χώρου

37400000-2

Φωτιζόμενη πισίνα με μπαλάκια

ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

33193110-3 33196200-2 33193000-9

33193110-3

Αναπηρικό αμαξίδιο ελαφρού τύπου παιδιών και
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ενηλίκων

33193110-3

Ειδικό αμαξίδιο εφήβων και ενηλίκων
πολυρυθμιζόμενο

33196200-2

Παιδικό ξύλινο καρεκλάκι με μπράτσα

33196200-2

Τροχήλατος γερανός μεταφοράς ασθενών

33196200-2

Πλατφόρμα μεταφοράς ασθενών

33193000-9

Τροχήλατη καρέκλα μπάνιου ανακλινόμενη

33193000-9

Τροχήλατο κάθισμα WC με τέσσερις (4)
περιστρεφόμενες ρόδες

33196200-2

Αλλαξιέρα μπάνιου

33196200-2

Πρόσθιος παιδικός ορθοστάτης

33196200-2

Πρόσθια περπατούρα

33196200-2

Οπίσθιος περιπατητήρας

33196200-2

Ατομικό τραπέζι εργασίας
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, και σύμφωνα με τα οριζόμενα του
ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 01/10/2018 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής
ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο
σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την
Παρασκευή 05/10/2018 και ώρα 13:00
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
εγγυητική επιστολή συμμετοχής1, που καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων
τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν. 4412/2016)
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δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., επί του προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος, και
συγκεκριμένα



ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Π/Υ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

Α:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ& ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

6.274,13 €

125,48 €

Β:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

12.193,83 €

243,87 €

Γ:

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΡΥΘΜΗΣΗΣ

42.628,24 €

852,56 €

Δ:

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

42.180,07 €

843,60 €

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 122.949,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς
ΦΠΑ: € 103.276,27 ΦΠΑ13% : 6.043,26 € και ΦΠΑ 24 % 13.629,47).
ΤΜΗΜΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
7.410,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (6.274,13ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%:
437,16 και ΦΠΑ 24% :698,71 ευρώ)

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
14.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ 24% (12.193,83 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 13% :851,33 ευρώ και ΦΠΑ 24% : 1.354,84 ευρώ)

ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΗ
52.859,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (42.628,24 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
10.230,76 ευρώ)

ΤΜΗΜΑ Δ: ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
48.280,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και ΦΠΑ 24% (42.180,07 ευρώ πλέον
ΦΠΑ 13% : 4.754,77 και ΦΠΑ 24% 1.345,16 ευρώ)



Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την
παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %.

•

β)
γ)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.2, και στην ιστοσελίδα της Α.Α. ( www.vimatizo.gr )
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση :
www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες και στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
ΑμεΑ Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», επί της οδού Γιαλαμίδη 3, στο Κιλκίς.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βουμβουράκη Καλλιόπη / ώρες επικοινωνίας: 09:30-17:00.
Τηλέφωνα επικοινωνίας :2341076549
E-mail: info@vimatizo.gr

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Ευθυμία Καράμπαγλη

2

Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η
πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) :
………………………..»

