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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 2249

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
6/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών
χαρών του Δήμου Πρεσπών»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «Προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πρεσπών»
(CPV: 37535200-9), για τις ανάγκες του Δήμου Πρεσπών και η οποία χρηματοδοτείται μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), στα πλαίσια της Πρόκλησης ΙΙΙ του
Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και
δραστηριότητες των Δήμων», στην πράξη με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».
Συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων μια χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα πέντε ευρώ

(201.965,00€) με

Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, στο σύνολο των ειδών.
Οι χώροι των παιδικών χαρών θα πρέπει να παραδοθούν με πιστοποιητικό καταλληλότητας και συμμόρφωσης
με τα πρότυπα ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176), ΕΝ 1176-1, ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΝ 71-3 ως προς τα όργανα, τις
κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο
φορέα πιστοποίησης. Οι νέες παιδικές χαρές θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο πιστοποιημένες από
διαπιστευμένο φορέα όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 931Β/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς
πρόσθετη δαπάνη. (2.4.3.2 & 6.1.1. διακήρυξης)
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει , επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλουν
προσφορά για το σύνολο των ειδών της 5/2021 τεχνικής μελέτης. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών της
5/2021 τεχνικής μελέτης επιφέρει αυτόματα την απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς. Δεν επιτρέπονται
εναλλακτικές προσφορές.
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Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 27- 05-2021
Καταληκτική Ημερομ. υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 16-06-2021 και ώρα : 2:00 μ.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23-06-2021 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον
αρμόδιας Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι: 113023
Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς (Προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν
Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης
αξίας των προσφερόμενων ειδών, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι το ποσό των #3.257,50 €# τριών
χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών.
Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 64.7135.01 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021. Δύναται
να χορηγηθεί προκαταβολή.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ψηφιακή πλατφόρμα
“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
Αρχής του Δήμου Πρεσπών(www.prespes.gr).
Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2385351321, fax επικοινωνίας 2385051436, αρμόδιος υπάλληλος για
επικοινωνία Λιναρά Ζαχαρούλα).
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις για τα έγγραφα του διαγωνισμού
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr
Λαιμός 20-05-2021.
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