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ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013»
ΕΡΓΟ : «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
(Κωδ. Πράξης: 376272 – Κωδ. ΠΔΕ: 2012ΕΠ00880069)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2014
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρχικού Προϋπολογισμού
118.667,52 € + Φ.Π.Α. 27.293,53 € = 145.961,05 €
Ανακοινώνουμε ότι το ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ προκηρύσσει Δημόσιο Τακτικό ανοικτό
διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη πρόσφορα, για την προμήθεια και
παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες εκτέλεσης
του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» στο ΙΔΡΥΜΑ ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’, στην Ορμύλια Χαλκιδικής.
Συγκεκριμένα η εργασία-υπηρεσία περιλαμβάνει :
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (προϋπολογισμού: 82.735,95 €, με Φ.Π.Α.),
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)
(προϋπολογισμού: 50.162,50 €, με Φ.Π.Α.),
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (προϋπολογισμού: 13.062,60 €, με Φ.Π.Α.),
Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων
ειδών - υπηρεσιών (σε επίπεδο Ομάδας – πχ. μόνο για τις Ομάδες Α και Β) που
περιλαμβάνονται στο σύνολο της προμήθειας – υπηρεσίας, αλλά πάντοτε για το σύνολο
των ειδών της κάθε Ομάδας.
Αναλυτικά οι εν λόγω εργασίες-υπηρεσίες περιγράφονται στην Αναλυτική Διακήρυξη
η οποία είναι δημοσιευμένη και στην ιστοσελίδα: http://www.ormyliafoundation.gr.
Προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη: 145.961,05 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται
ΦΠΑ 23%), ήτοι: 118.667,52 € + Φ.Π.Α. 27.293,53 € = 145.961,05.
Προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης όσον αφορά την προμήθεια και την παροχή
υπηρεσίας από την υπογραφή της έως 19.06.2015
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν : α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη
μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου
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Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω
κράτη, β) Συνεταιρισμοί παροχής υπηρεσίας, γ) Ενώσεις παρόχων υπηρεσίας που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, δ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσίας των παραπάνω
προσώπων και ΕΦΟΣΟΝ έχουν στο καταστατικό τους (αν πρόκειται για Εταιρεία) την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας «Εμπορία ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών» ή έχουν δηλωμένη δραστηριότητα στην αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Εφορία τους (Δ.Ο.Υ.) τη σχετική δραστηριότητα ως άσκηση
επαγγέλματος και έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν για την παρεχόμενη προμήθεια
Τιμολόγια Πώλησης και για την παρεχόμενη εργασία-υπηρεσία Τιμολόγια Παροχής
Υπηρεσιών. Αποκλείονται οι λοιπές δραστηριότητες / επαγγέλματα.
Γλώσσα : Ελληνική
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 24.02.2015, ημέρα Τρίτη, μέχρι τις
10.00 πμ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην
Διεύθυνση Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 24.02.2015, ημέρα Τρίτη ώρα 11.00
πμ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Διεύθυνση
Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071.
Πρόσωπα που επιτρέπονται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών :
Οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας, επαγγελματικής
εμπειρίας των υποψηφίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην αναλυτική προκήρυξη..
Κριτήρια ανάθεσης : Η χαμηλότερη προσφορά.
Η Αναλυτική Διακήρυξη, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά τεύχη του
διαγωνισμού διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες έως 18.02.2015 (ώρες 10.00 π.μ. 14.00 μ..μ.) με καταβολή 15,00 € στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος
‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ στην Διεύθυνση Ορμύλια Χαλκιδικής - ΤΚ 63071 - Ιστοσελίδα:
http://www.ormyliafoundation.gr - email: t.y@ormyliafoundation.gr - τηλ.: +30 2371021572,
fax: +30 23 71021571, (αρμόδιοι υπάλληλοι: Γεώργιος Καραγιάννης – Δημήτριος
Λανταβός). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αν το επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στην
αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη. Αν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
δεν φέρει τη γνήσια υπογραφή του Ιδρύματος Ορμύλια η προσφορά θα θεωρηθεί
απαράδεκτη.
Το Ίδρυμα ‘’ΟΡΜΥΛΙΑ’’ αποστέλλει τα τεύχη του διαγωνισμού μέσω των Ελληνικών
Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν, ή ιδιωτικών
εταιρειών κατ΄ επιλογή του ενδιαφερόμενου, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή
τους στον ενδιαφερόμενο.
Πηγή χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
2007-2013 (ΕΣΠΑ), έργο «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 376272 - ΚΩΔ ΠΔΕ:
2012ΕΠ00880069).

Ορμύλια 19-01-2015
Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Ιδρύματος ‘’Ορμύλια’’

Δημήτριος Λανταβός
Πολιτικός Μηχανικός
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