
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διά της Οικονομικής
Επιτροπής ως Προϊσταμένης Αρχής και Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, προκηρύσσει
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
‘ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ’ ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ   ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. »

με προϋπολογισμό 208.959,78  ΕΥΡΩ( ΦΠΑ 23%).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες :
Α)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ : Προϋπολογισμού 72.100 € + ΦΠΑ = 88.683,00
B)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ:
Προϋπολογισμού 16.500 € + ΦΠΑ =20.295, 00
Γ)  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ :
Προϋπολογισμού 81.286 € + ΦΠΑ = 99.981,78

για τον πρώην κινηματογράφο «Κεντρικόν» Δήμου Ηράκλειας του Ν. Σερρών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του
διαγωνισμού (Διακήρυξη, Προϋπολογισμούς, Τεχνικές προδιαγραφές) από την έδρα
της υπηρεσίας οδός Τέρμα Ομόνοιας, Σέρρες μέχρι τις 30-9-2013 και ώρα 15:00 .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί με πρότυπο τα έργα προμηθειών που
εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18 τύπου
Α2.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23213-55105 και 55112, FAX επικοινωνίας 23213-
55142, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Δήμητρα Μέλλιου Αρχιτ. Μηχ/κός  και
Πασχάλης Ρακιτζής Η/Μ Μηχ/κός.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 / 10 /2013, ημέρα Τρίτη και ώρα10:00 πμ
και οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα υποβάλλουν προσφορά για όποιο από τα τρία
πακέτα επιθυμούν, για την ανάδειξη αναδόχου του ως άνω έργου  με κριτήριο
ανάθεσης

τις χαμηλότερες από οικονομικής άποψη προσφορές.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Σέρρες   28-8-2013
Αριθ. Πρωτ. : 303403/3322
Αριθ. Αποφ. Οικ. Επ.  1193/1-8-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΙΝ/ΦΟΥ
«Κεντρικόν» ΣΕ ΘΕΑΤΡΟ  ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΩΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ7ΛΛ-6ΘΙ



(α) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις, ή Συνεταιρισμοί αυτών, αναγνωρισμένοι
προμηθευτές ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικειμένου,
έμποροι και κατασκευαστές των αντικειμένων του διαγωνισμού, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το
σχετικό δικαίωμα στην διεθνή συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με τα άρθρα 5 της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ή σε άλλες χώρες που έχουν
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες και ασχολούνται με κατασκευή (κατασκευαστές),
εμπορεία, προμήθειες, εξοπλισμούς, επενδύσεις κινηματογράφων, συνεδριακών
χώρων και θεάτρων.

(β) Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να
ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007.

(γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία
έχουν εκτελέσει παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο έργα.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής:
Για το πακέτο Α  ύψους 4.415,00 _ ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα, μετά την
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Για το πακέτο Β  ύψους 1.015,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον ένα (1)
μήνα, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Για το πακέτο Γ  ύψους 5.000,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον τουλάχιστον ένα (1)
μήνα, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» με
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους.
Η δαπάνη της σύμβασης έχει εγγραφεί και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 0088 με
κωδικό 2010ΕΠ00880065. Αρ. Πράξης του έργου:296138.

Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
κρατήσεις, καθώς και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού
ποσού, καθώς και 0,1% επί του ποσού της Σύμβασης υπέρ της Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων.

Προκαταβολή θα χορηγηθεί έντοκα σε ποσοστό 40% της συμβατικής αξίας χωρίς το
ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης. Το ποσό της προκαταβολής που θα χορηγηθεί και ο
τόκος που αντιστοιχεί σε αυτή μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
υλικών από το φορέα, συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ7ΛΛ-6ΘΙ


