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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  ΧΑΝΙΩΝ  
 

ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 
ΠΡΟ ΟΦΕΛΟ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΒΙΑ» 

 
Ο Αντιδήμαρχοσ Χανίων Επαναπροκηρφςει  

Πρόχειρο  διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι 
για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για τον ξενϊνα φιλοξενίασ του Διμου Χανίων,  ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ 
τθσ πράξθσ  « ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟ ΟΦΕΛΟ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΒΙΑ ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 07 – Β’ ΚΤΚΛΟ με MIS 375253. » 

προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 30.100,56 ευρϊ με Φ.Π.Α. ςφμφωνα με τθν 146/2014  απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ.  
 
  Σα προσ προμικεια είδθ χωρίηονται ςε 7 ομάδεσ και είναι τα παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑ 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Α ΕΠΙΠΛΑ 3.840,00 

Β ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.860,00 

Γ ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.537,00 

Δ ΙΜΑΣΙΜΟ 4.276,00 

Ε ΚΕΤΗ ΚΟΤΖΙΝΑ – ΕΙΔΗ ΠΙΣΙΟΤ 1.421,50 

Σ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 6.000,00 

Ζ ΒΡΕΦΙΚΟ- ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 537,50 

ΤΝΟΛΟ   24.472,00 

ΦΠΑ 5.628,56 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.100,56 

Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα να υποβάλουν προςφορά ςε μια ή ςε περιςςότερεσ ομάδεσ 
των προσ προμικεια ειδϊν.  Οι προςφορζσ κα αφοροφν επί ποινι αποκλειςμοφ, τθν προμικεια 
ΟΛΩΝ των ειδϊν τθσ ομάδασ ειδϊν που ςυμμετζχουν, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ εγγυθτικισ 
επιςτολισ.  Δεν κα λαμβάνεται υπόψθ προςφορά, θ οποία κα δίδεται για μζροσ μόνο των 
ποςοτιτων ι μζροσ των προμθκευόμενων ειδϊν τθσ κατθγορίασ.  
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Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτισ  5 Ιουνίου  2014 ημζρα Πζμπτη και ϊρα από 10:00 ζωσ 10:30 μ.μ 
(ϊρα λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν) ςτα  γραφεία του Διμου Χανίων, Κυδωνίασ 29 ενϊπιον τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ διαγωνιςμοφ. 
 

Οι προςφορζσ μπορεί να κατατίκενται ι να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ι και με οποιοδιποτε άλλο 
τρόπο με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν φκάςει ςτθν Τπθρεςία μασ μζχρι και τθν προθγοφμενθ 
εργάςιμθ θμζρα του διαγωνιςμοφ. Οι εν λόγω προςφορζσ πρωτοκολλοφνται ζτςι ϊςτε να 
αποδεικνφεται θ θμερομθνία παραλαβισ. Οι προςφορζσ μπορεί επίςθσ να κατατίκενται απ' ευκείασ 
ςτθν επιτροπι διαγωνιςμοφ τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και από ϊρα10: 00 μζχρι 10:30 
(ϊρα λιξθσ επίδοςθσ προςφορϊν)  .  Η διεφκυνςθ που κα αποςτζλλονται οι προςφορζσ είναι: 

                                                           ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 
       ΚΤΔΩΝΙΑ 29 
       Σ.Κ. 73135 

                                                         ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ 
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν:  α. Φυςικά ι Νομικά πρόςωπα που αςκοφν μζςα ςτθν 
χϊρα ι ζξω απ’ αυτιν το εμπορικό  επάγγελμα, που είναι ςχετικό με το αντικείμενο τθσ προμικειασ το 
τρζχον ζτοσ του διαγωνιςμοφ. 
β. Οι νόμιμοι, ειδικά εξουςιοδοτθμζνοι αντιπρόςωποι των παραπάνω φυςικϊν ι Νομικϊν προςϊπων 
όπου ςτα φυςικά πρόςωπα θ ειδικι εξουςιοδότθςθ κα προκφπτει είτε με κεωρθμζνθ εξουςιοδότθςθ 
με το γνιςιο τθσ υπογραφισ είτε με ειδικό πλθρεξοφςιο. 
γ. υνεταιριςμοί. 
δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 
  
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ που αντιςτοιχεί ςτο 5% 
τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ (με ΦΠΑ)  τθσ/των ομάδων  που ςυμμετζχουν. 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε αλλαγι τθσ 
ιςοτιμίασ του ευρϊ προσ τα ξζνα νομίςματα, για χρονικό διάςτθμα 120 θμερϊν, το οποίο υπολογίηεται 
από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
 
Πλθροφορίεσ και  τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ διατίκενται από τα γραφεία του Διμου Χανίων οδόσ 
Κυδωνίασ 29, κ. Μαρκουλάκθ Κωνςταντία, τθλ. 2821341760, μζχρι και τθν προθγοφμενθ τθσ 
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα δίδονται ςτο τθλ. 28213 41641 από τον κ. Μπατάκθ Μαργαρίτα.  Σα ίδια 
ζντυπα υπάρχουν και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου Χανίων (http://www.chania.gr) 
 
Σο ζργο ςυγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ) μζςω του Ε.Π. Διοικητική 
Μεταρρφθμιςη 2007-2013 και βαρφνει τισ πιςτώςεισ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων. 
 

 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΠΡΩΣΟΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΚΩΝ/ΝΟ 


