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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
& ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

 
Λαμία,16/5/2018 
Αρ. Πρωτ.: 1514 

 
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   
υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για την 

 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ» 

Προχπολογιςμόσ:  23.300,00 €  (με Φ.Π.Α.) 
(Με κριτήριο κατακφρωςησ τη ςυμφερότερη προφοράμε βάςη την τιμή) 

 
1. τοιχεία Αναθζτουςασ Αρχήσ 
 

Επωνυμία Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Λεωφ. Καλυβίων 2 

Πόλθ Λαμία 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 351 32 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS GR122 

Σθλζφωνο 22313-54719 

Φαξ 22313-54720 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  pta-ster@otenet.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Γ. Γουργιϊτθσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.pta.stereahellas.gr 

 
τοιχεία Επικοινωνίασ  
α)   Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτθν διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
Η ςχετικι προκιρυξθ διατίκεται ατελϊσ από τθν ανακζτουςα αρχι (Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξθσ τερεάσ 
Ελλάδασ, Λεωφ. Καλυβίων 2, 1οσ όροφοσ, 35132 Λαμία, τθλ. 22313-54719). 
 
2. τοιχεία Διαδικαςίασ-Χρηματοδότηςη 
Είδοσ διαδικαςίασ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με εφαρμογι του άρκρου 117 του ν. 4412/16, που αναφζρεται ςτουσ ςυνοπτικοφσ 
διαγωνιςμοφσ.  
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από δωρεά από το Ίδρυμα ταφροσ Νιάρχοσ. 

 
3. υνοπτική Περιγραφή φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ 
 Ο διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν προμικεια θλεκτροκίνθτων αναπθρικϊν αμαξιδίων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ 

δράςθσ «Πρόςβαςθ για ΟΛΟΤ» που αφορά χοριγθςθ θλεκτροκίνθτων αναπθρικϊν αμαξιδίων ςε αναςφάλιςτουσ 

ΑμΕΑ με μόνιμθ αδυναμία βάδιςθσ και ποςοςτό αναπθρίασ άνω του 67%, κατοίκουσ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ 

Ελλάδασ, με δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ, όπωσ ειδικότερα περιγράφεται ςτθν υπ’ αρικ.03/2018 

http://www.pste.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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μελζτθ του Σμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ Τποςτιριξθσ & Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων Σου Περιφερειακοφ 

Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 23.300,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 13% 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 20.619,47€, ΦΠΑ: 2.680,53ευρϊ). 

Σα είδθ τθσ προμικειασ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 

(CPV):  33193000-9: αναπθρικά καρότςια, πολυκρόνεσ με τροχοφσ και ςυναφι είδθ 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ςαρανταπζντε  (45) θμζρεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ όπου περιλαμβάνεται θ υπ’ αρικ.03/2018 μελζτθ του Σμιματοσ Επιςτθμονικοτεχνικισ 

Τποςτιριξθσ & Τλοποίθςθσ Προγραμμάτων Σου Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ.  

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ ςυμφερότερησ προςφοράμε βάςη την τιμή. 

 
4.  Ημερομηνία Διενζργειασ διαγωνιςμοφ  
Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 29/05/2018 και ϊρα 09:30π.μ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτθν ζδρα του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ, (Λ. Καλυβίων 2, 

Σ.Κ. 35132, Λαμία) , τθν 29θ του μθνόσ Μαΐου θμζρα Σρίτθ, του ζτουσ 2018, ενϊπιον τθσ επιτροπισ διενζργειασ / 

αξιολόγθςθσ  διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων προμθκειϊν, θ οποία κα ςυνεδριάςει ςτθν αίκουςα 

διαγωνιςμϊν, που βρίςκεται ςτον 1ο όροφο του κτιρίου.  Η ϊρα ζναρξθσ του διαγωνιςμοφ ορίηεται θ 09:00π.μ. 

και ϊρα λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν θ 09:30π.μ.   

 
5. Δημοςιότητα 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).  

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13-7-2010), για τθν «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 

ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο Διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαφγεια”, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr .  

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν 

διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 

 
6. Ζγγραφα τησ ςφμβαςησ 
Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Παραρτιματα (Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ, Τποδείγματα Οικονομικισ 
Προςφορϊν, Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. 

2. το  Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΣΕΤΔ), 
3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με 

τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 
4. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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7.  Παροχή Διευκρινίςεων 
Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται το αργότερο πζντε (5) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Περιφερειακοφ 
Σαμείου Ανάπτυξθσ τερεάσ Ελλάδασ ςτθν διεφκυνςθ (URL): http://www.pta.stereahellas.gr 
 
8. Γλϊςςα 
Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
9.  Εγγυήςεισ 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
- Ο προςφζρων, ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται να κατακζςει, πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό πζντε επί τοισ 
εκατό (5%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ Φ.Π.Α. 
 
10. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε 
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 

καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ για Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και διακζτουν 
τθν αντίςτοιχθ εμπειρία. 
 
11. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ 
Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, δεν απαιτείται να κατατεκεί από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 
 
12. τήριξη ςτην ικανότητα τρίτων 
Ο ανάδοχοσ δεν επιτρζπεται να χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εν όλω ι εν μζρει υπεργολάβουσ. 
 
13. Κριτήρια Ανάθεςησ  
Κριτιριο κατακφρωςθσ του ζργου είναι θ ςυμφερότερθ προςφορά, με βάςθ τθν τιμι.  

 
14.  Κατακφρωςη - ςφναψη ςφμβαςησ 
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι 
προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο . 
 
15.  Ενςτάςεισ 
Ενςτάςεισ υποβάλλονται εγγράφωσ: 
α. κατά των πράξεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, (απόφαςθ κατακφρωςθσ και λοιπζσ εκτελεςτζσ αποφάςεισ). Η 
προκεςμία άςκθςθσ τθσ ζνςταςθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλομζνθσ πράξθσ ςτον 
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ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. 
β. κατά τθσ διακιρυξθσ. Η ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν. 
Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
άρκρα 127 και 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ 
τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
 
16  Χρόνοσ παράδοςησ  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ που αποτελοφν αντικείμενο τθσ ςυμβάςεωσ εντόσ χρονικισ 

προκεςμίασ ςαρανταπζντε  (45) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςυμβάςεωσ 

 
17. Εγγυημζνη λειτουργία προμήθειασ 
Η ηθτοφμενθ Περίοδοσ Εγγφθςθσ (δωρεάν ςυντιρθςθσ) είναι: 

- τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι για τα μεταλλικά μζρθ του αμαξιδίου 

- τουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ από τθν οριςτικι παραλαβι για τα θλεκτρονικά μζρθ του αμαξιδίου 

- τουλάχιςτον τζςςερισ (4) μινεσ από τθν οριςτικι παραλαβι για τισ μπαταρίεσ 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου 

τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ 

λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και 

ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
 

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ ΣΟΤ Π.Σ.Α. –.Ε. 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 
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