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ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξησ ανοικτοφ άνω των ορίων διαγωνιςμοφ ‘‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ’’. 

Ο Διμοσ Μεγαλόπολθσ, διακθρφςςει ανοικτό άνω των ορίων θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ για  τθν προμικεια 
οργάνων παιδικισ χαράσ με τθν τοποκζτθςι τουσ ςε επτά  (7) παιδικζσ χαρζσ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ 
Μεγαλόπολθσ, ςυνολικισ δαπάνθσ 300.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Ωσ 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 29/01/2020 και ϊρα 15:00.  Σο πλιρεσ ςϊμα 
τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, κα αναρτθκεί ςε θλεκτρονικι μορφι (.pdf), ςτθ διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ. Η Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ-Σεχνικι Προςφορά» κα γίνει τθν 04θ -02-2020 και ϊρα 10:30:00. Η Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ 
του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα 
αρχι. 

Κωδικοί λεξιλογίου  CPV :   37535200,     Επιπλζον κωδικοί CPV :   37535210, 37535250, 37535230, 
37535240, 37535220, 44231000, 34928220, 34928400, 34991000, 39113300, 34928480, 34928471, 
14212000.   

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν,  που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ. Δεν 
επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να λάβουν γνϊςθ των τοπικϊν ςυνκθκϊν και να προβοφν ςε τυχόν 

επιμετριςεισ που κεωριςουν αναγκαίεσ, κα πρζπει να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ εγκατάςταςθσ του 

εξοπλιςμοφ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ προσ τθν υπθρεςία. Με το πζρασ τθσ επίςκεψθσ θ Ανακζτουςα 
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Αρχι κα προμθκεφςει τουσ ενδιαφερόμενουσ αποδεικτικό επίςκεψθσ,  το οποίο κα πρζπει να υποβλθκεί 

ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει τθ ςφμβαςθ ςε χρονικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν.  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ζξι (6) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο 
ποςό των τεςςάρων χιλιάδων οκτακοςίων τριάντα οκτϊ ευρϊ και εβδομιντα ενόσ λεπτϊν 4.838,71 ευρϊ.  
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Προδικαςτικι προςφυγι αςκείται ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν.  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 
2014, Κωδ. ΑΕΠ-026. Η δαπάνθ για τθν εν ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 64-7322.001 ςχετικι πίςτωςθ 
του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Διμου Μεγαλόπολθσ. 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο ΚΗΜΔΗ, Ε..Η.ΔΗ..  
(http://www.promitheus.gov.gr) όπου ζλαβε υςτημικό Αριθμό : 83621 και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου 
Μεγαλόπολθσ (www.megalopoli.gov.gr) 

Προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 18/12/2019  ςτθν 
Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Η παροφςα περίλθψθ κα δθμοςιευκεί ςτθν τοπικι 
εφθμερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ. 

 

 

    Ο Δήμαρχοσ   

 

     

 Αθανάςιοσ   Χριςτογιαννόπουλοσ  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.megalopoli.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΟΛΩΩΛ8-Ι96


		2019-12-30T11:32:49+0200
	Athens


		2020-01-07T11:54:31+0200
	ATHANASIOS CHRISTOGIANNOPOULOS




