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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (2007 -2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007 – 2013 »
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ∆ΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
LEADER.
Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραµµα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 2013" µε ποσοστό συγχρηµατοδότησης 95 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 5 % από Εθνική ∆απάνη
(Αριθµός ΣΑΕ082/08280000)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αρ. πρωτ.: 22260/17-11-2015

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ»
Ο ∆ήµαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY ΕΡΓΟY «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ». Το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού είναι 30.300,00 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 24.634,14 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 5.665,85 ευρώ) .
Περιγραφή /αντικείµενο της σύµβασης: Προµήθεια εξοπλισµού (οργάνων γυµναστικής, πτυσσόµενης
εξέδρας, µονάδας κλιµατισµού), µεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση στο χώρο που θα υποδειχθεί από
την Υπηρεσία, παράδοση των απαραίτητων τευχών / εγχειριδίων χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά
(όπου απαιτείται) και επίδειξη λειτουργίας και χρήσης (όπου απαιτείται) καθώς και εγγύηση καλής
λειτουργίας του εξοπλισµού, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και
στην συγγραφή υποχρεώσεων της προµήθειας.
Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της οµάδας ή των
οµάδων για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής .
∆ικαίωµα συµµετοχής, µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη έχουν α) Φυσικά
πρόσωπα Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες, β)Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά γ)Ενώσεις
προµηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ)Συνεταιρισµοί.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον έξι (6) µηνών
από την ηµεροµηνία της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού.
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής: 10/12/2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00π.µ. (λήξη υποβολής
προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας στην οδό Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.
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Εγγύηση συµµετοχής: Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 2% επί του προϋπολογισµού
χωρίς Φ.Π.Α. για την οµάδα ή τις οµάδες ειδών στις οποίες ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής λαµβάνει
µέρος.
Λοιπές πληροφορίες: Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
στα γραφεία του ∆ήµου Ηράκλειας, οδός Πλ. Μπακογιάννη 2, γραφείο προµηθειών 23253-50158-7 ή στο
τηλέφωνο 2325350131.

Ο ∆ήµαρχος

Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης
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