
 

                                                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

                                        
                          Ναφπλιο, 16/10/19 
                          Αρικ. Πρωτ.οικ.: 281205/44547 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 
 
 
 
  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σαχ.Δ/νςθ :Παρ.Οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου  
Σαχ.Κωδ: 21100 ΝΑΤΠΛΙΟ 
Σθλζφωνο: 2752360398-402 
fax: 2752360403 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ του αρθ.32 του ν.4412/16, με 

κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά 

βάζει ηιμήρ, 

για ηην ππομήθεια εξοπλιζμού για ηα έπγα : «Ππομήθεια 

πποκαηαζκεςαζμένηρ αίθοςζαρ διδαζκαλίαρ για ηην κάλςτη αναγκών ηος 

Μοςζικού ζσολείος Άπγοςρ» Πποϋπολογιζμού 22.320,00 με ΦΠΑ & «Ππομήθεια 

πποκαηαζκεςαζμένηρ αίθοςζαρ WC για ηην κάλςτη αναγκών ηος Μοςζικού 

ζσολείος Άπγοςρ», Πποϋπολογιζμού 12.932,00 € με ΦΠΑ (ζςνολικού 

Πποϋπολογιζμού με ΦΠΑ 35.252,00 €). 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2.      Σο με αρ. 278248/43083/18-10-18 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ 
Π.Ε. Αργολίδασ με τα ςυνθμμζνα ςε αυτό (Προγραμματικζσ υμβάςεισ-Σεχνικι 
ζκκεςθ και Προδιαγραφζσ και Προχπολογιςμό) (ΑΔΑΜ 18REQ003874802) 

3.      Σισ αρ.14/2018 & 231/2018 Αποφάςεισ Περιφερειακοφ υμβουλίου (ΑΔΑ 
ΩΦΧΚ7Λ1-ΝΜ1 & 6Θ187Λ1-ΕΨΤ) 

4.      Σισ αρ. 113265/17354 & 113279/17362/22-4-19 Αποφάςεισ Ανάλθψθσ 
δαπάνθσ ΚΑΕ 03.071.9489.0001 με αρ. καταχϊρθςθσ ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και 
Εντολϊν πλθρωμισ τθσ Τπθρεςίασ 1664 & 1667 και α/α βεβαίωςθσ 1718 & 1721  
αντίςτοιχα (ΑΔΑΜ 19REQ004847495 & 19REQ004847938). 

5.      Σθν υπ’ αρικ. 2258/2019 Δ/ξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ (ΑΔΑΜ 
19PROC005289741) ο οποίοσ διενεργικθκε τθν 31/07/2019. 

6. Σθν αρ.2819/2019 Απόφαςθ Ο.Ε. περί κιρυξθσ άγονου του διαγωνιςμοφ λόγω 
μθ υποβολισ προςφορϊν (ΑΔΑ ΨΘ457Λ1-05Ρ) 

7. Σο αρ.πρωτ.227064/35462/20-8-19 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων, περί 
προςφυγισ ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ του αρ.32 του ν.4412/16. 

8. Σθν αρ. 3119/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί ζγκριςθσ τθσ 
προςφυγισ ςτθν ανωτζρω διαδικαςία και των επιτροπϊν (ΑΔΑ Ψ15Β7Λ1-Ρ9Κ). 

 





 

ε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω 8 Απόφαςθσ, ςασ προςκαλοφμε ςτθ διαδικαςία 
διαπραγμάτευςησ για τα ζργα : «Προμήθεια προκαταςκευαςμζνησ αίθουςασ 
διδαςκαλίασ για την κάλυψη αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου Άργουσ» 
Προχπολογιςμοφ 22.320,00 με ΦΠΑ & «Προμήθεια προκαταςκευαςμζνησ αίθουςασ 
WC για την κάλυψη αναγκϊν του Μουςικοφ ςχολείου Άργουσ», Προχπολογιςμοφ 
12.932,00 € με ΦΠΑ (ςυνολικοφ Προχπολογιςμοφ με ΦΠΑ 35.252,00 €), ςφμφωνα με 
τθν υπ.αρικ. 2258/2019 διακιρυξθ, θ οποία ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Περιφζρειασ Πελοποννιςου (www.ppel.gov.gr) και ςτο ΚΗΜΔΗ ζχοντασ λάβει ΑΔΑΜ 
19PROC005289741 (αναηιτθςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.promitheus.gov.gr ): 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 30/10/2019 θμζρα Σετάρτθ 
και ϊρα 15.00 μ.μ. και θ διαδικαςία κα διενεργθκεί ςτισ 31/10/2019 θμζρα Πζμπτθ και 
ϊρα 10:00 π.μ. ςτα γραφεία του Σμιματοσ Προμθκειϊν (κεντρικό κτίριο ΠΕ Αργολίδασ, 
Β είςοδοσ, Α όροφοσ). 
 
Σο Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ περιγράφεται αναλυτικά ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 
ςτθν τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι του παραρτιματοσ Ι που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ αρ.2258/2019 διακιρυξθσ. Ο διαγωνιςμόσ αποτελείται από δφο (2) τμιματα και οι 
διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, για ζνα ι 
και περιςςότερα τμιματα.  
ΣΜΗΜΑ 1-ΑΙΘΟΤΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ   :  εκτιμϊμενησ αξίασ 18.000,00 €  πλζον ΦΠΑ 
4.320,00 € ςυνολική αξία 22.320,00 € 
ΣΜΗΜΑ 2-ΑΙΘΟΤΑ WC : εκτιμϊμενησ αξίασ 10.429,03 €  πλζον ΦΠΑ 2.502,97 € 
ςυνολική αξία 12.932,00 € 
 
- δικαίωμα προαίρεςθσ κατά τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι 
μεγαλφτερθ κατά 30%   ι μικρότερθ ποςότθτα κατά 50%   
- δικαίωμα παράταςθσ με αφξθςθ φυςικοφ – οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με το 
αρκ.132. 
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
και το αργότερο ζωσ 31/01/2020.  
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ, βάςει  τιμισ για κάκε Σμιμα. 
 

Σα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβλθκοφν ςε ζντυπθ μορφι και 

όλθ θ διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν ορίηεται ςτθν αρ.2258/2019 

Διακιρυξθ (παρ. 2.4 & 3.1).   

 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτη Δ/ξη 2258/2019 Π.Ε. Αργολίδασ καθϊσ η εν 
λόγω διαδικαςία αποτελεί ουςιαςτικά ςυνζχιςη τησ προηγοφμενησ ανοικτήσ διαδικαςίασ 
και οι όροι του αρχικοφ διαγωνιςμοφ τησ αριθ. Δ/ξησ 2258/2019 δεν τροποποιοφνται 
ουςιωδϊσ με την παροφςα.   
 

 
   Ο Περιφερειάρχησ 

 
     
                                                                                         Παναγιϊτησ Νίκασ 

http://www.ppel.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/



