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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας 

ψηφιακού κινηματογραφικού εξοπλισμού   προϋπολογισμού  29.000,00 ευρώ με το 

Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Οδός : Κορίνθου 21  

Ταχ.Κωδ.: 14452 

Τηλ.:2102845008 

Telefax: 2102845010 

E-mail: kideme_gram@metamorfossi.gr 

Ιστοσελίδα: www.metamorfossi.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.metamorfossi.gr καθώς  

(www.promitheus.gov.gr) ΑΔΑΜ: 16PROC005334210 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

από το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( οδός Κορίνθου 21 Μεταμόρφωση 

Αττικής)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

3. Κωδικός CPV: 38652000-0 

 

 

 

 



  

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια ψηφιακού κινηματογραφικού 

εξοπλισμού και συγκεκριμένα ψηφιακή κινηματογραφική μηχανή. 

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται 

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας - εγκατάσταση : Εντός δεκαπέντε ημερών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και 

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην έδρα της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ( οδός Κορίνθου 21- Μεταμόρφωση ), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016, την 22η Νοεμβρίου του έτους 2016  ημέρα  Τρίτη .  

Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30. και η ώρα λήξης 10:00 

 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 

ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της διενεργείας της 

διαδικασίας ανάθεσης. 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.7131.0001 του 

προϋπολογισμού 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης  (υπ’ αριθ. 108/2016. 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση της πίστωσης) 

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Για το 

παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site (www.metamorfossi.gr)  με αριθμό 

διαδικτυακής ανάρτησης  μητρώου (ΑΔΑΜ 16PROC005334210                                                

) 

 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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