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ΘΕΜΑ : Περίληψη διακήρυξησ ανοικτοφ κάτω των ορίων διαγωνιςμοφ ‘‘Προμήθεια – τοποθζτηςη
εξοπλιςμοφ για την αναβάθμιςη παιδικϊν χαρϊν του Δήμου Μεγαλόπολησ’’.
Ο Διμοσ Μεγαλόπολθσ, διακθρφςςει ανοικτό κάτω των ορίων θλεκτρονικό διαγωνιςμό με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (ςτο ΤΝΟΛΟ των
προσ προμικεια ειδϊν), για τθν προμικεια οργάνων παιδικισ χαράσ και δαπζδων αςφαλείασ με τθν
τοποκζτθςι τουσ ςε 5 παιδικζσ χαρζσ του Διμου Μεγαλόπολθσ, ςυγκεκριμζνα : Παιδικι χαρά Σ.Κ.
Μεγαλόπολθσ (Πλατεία Πολυβίου), Παιδικι χαρά Σ.Κ. Μαρακοφςασ, Παιδικι χαρά Σ.Κ. Βάγγου, Παιδικι
χαρά Σ.Κ. Καρφταινασ, Παιδικι χαρά Σ.Κ. Λεονταρίου, ςυνολικισ δαπάνθσ 199.968,60 €
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%, (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: € 161.265,00 € ΦΠΑ : 38.703,60 €).
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων
(ΕΗΔΗ) Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ του ΟΠ ΕΗΔΗ (Διαδικτυακι Πφλθ www.promitheus.gov.gr). Ωσ
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 13η/12/2021 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» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» κα γίνει τθν 17η-12-2021
και ϊρα 10:30.
Κωδικοί CPV : 37535200-9 Εξοπλιςμόσ Παιδικισ Χαράσ. Προςφορζσ υποβάλλονται για το ΤΝΟΛΟ των
προσ προμικεια ειδϊν. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
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.
Oι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςκεφκοφν τισ τοποκεςίεσ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ προσ τθν
υπθρεςία. Η επίςκεψθ αυτι κα πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί και να ζχει εκδοκεί θ ςχετικι βεβαίωςθ
το αργότερο τζςςερισ (4) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν. Σο αποδεικτικό επίςκεψθσ, κα πρζπει να υποβλθκεί ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ τθσ προςφοράσ.
Ο εξοπλιςμόσ κα παραδοκεί πλιρωσ τοποκετθμζνοσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ αςφαλείασ και τα
πρότυπα. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ. Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και
δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννζα (9) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
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 τριϊν χιλιάδων διακοςίων είκοςι πζντε ευρϊ και τριάντα λεπτϊν (3.225,30 €). Η εγγφθςθ
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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.
Η ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Φιλόδθμοσ ΙΙ ΠΔΕ ΤΠ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΑΕ
055 2017Ε05500010. Η δαπάνθ κα βαρφνει τισ με Κ.Α. 60-7332.001
ςχετικζσ πιςτϊςεισ του
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Διμου Μεγαλόπολθσ.
Σο
πλιρεσ
κείμενο
τθσ
Διακιρυξθσ
καταχωρικθκε
ςτο
ΚΗΜΔΗ,
Ε..Η.ΔΗ..
(http://www.promitheus.gov.gr) όπου ζλαβε Συςτημικό Αριθμό : 143788, και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου
Μεγαλόπολθσ (www.megalopoli.gov.gr)
Η παροφςα περίλθψθ κα δθμοςιευκεί ςτθν τοπικι εφθμερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ και ΠΡΩΙΝΟ ΜΟΡΙΑ .
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