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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΔΙΑΣΕΛΟΥ
Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα:
«Αστική
Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου
Ταμείου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:.

Κ.Α: 15.7135.002
CPV: 37535200-9

Αριθ. Πρωτ: 1131 19/03/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
του υποέργου 2:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ»
της πράξης:
«ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ»

Ο Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Άνω Καλεντίνη, 47044, NUTS EL 541, τηλ. Τηλ. 2681360819, φαξ: 2681067690, e-mail:
info@gkaraiskakis.gr, πληροφορίες Παππάς Νικόλαος), προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό Διαγωνισμό του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση της προμήθειας : ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ ” (CPV: 37535200-9 ) με προϋπολογισμό 59.288,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και .
73.517,12 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). .
Η προμήθεια σαν υποέργο 2 περιλαμβάνεται στην Πράξη: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΟΥ» η οποία
έχει ενταχθεί για χρηματοδότησή της στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» στα
πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό: Αστική 2014 (Αρ. πρωτ. 5211/23-12-2014), του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με την με Αρ.
Απόφαση 112.6 /2016 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου.
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15.7135.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του Φορέα Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί στον οικισμό Παναγιάς Διασέλου του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και αφορά στην αγορά
από το ελεύθερο εμπόριο, τοποθέτηση και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού της παιδικής χαράς σε ιδιόκτητο
ακίνητο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 20/2018 του δήμου Νικολάου
Σκουφά.
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Η διάρκεια της προμήθειας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
i. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και της γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
iii. Της περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη , στο Δημαρχείο στην Άνω Καλεντίνη
την 30/03/2020, ώρα 10.00π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
30/03/2020, και ώρα 10.00π.μ.
Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρα 86 και 117 του Ν. 4412/2016).
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν της οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών (3) μηνών από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού
Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
Τα έγγραφα της δημοπρασίας είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην
διεύθυνση (URL) : : http://gkaraiskakis.gr/ . Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο:
https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgkaraiskakis , στον δικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr (κωδ. Φορέα
6065) στη σελίδα αναζήτησης αιτημάτων και προκηρύξεων του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
επικοινωνώντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αρμόδιος
υπάλληλος Οικονόμου Γεώργιος στο τηλέφωνο 2681360823 και στο email:goikonomou@gkaraiskakis.gr κ την Τεχνική
Υπηρεσία αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Νικόλαος στο τηλέφωνο 2681360819 και στο email: info@gkaraiskakis.gr
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