
 
 

 
Αρικμ. Πρωτ. 4041 

Υδρα, 31/12/2018 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

Ο Διμοσ Υδρασ προκθρφςςει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ ςε Ευρϊ (€) για τθν 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΤΔΡΑ ". 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 11/2/2019 και ϊρα 15:00. Η 

διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 15/2/2019, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 11:00πμ.  

Σο φυςικό αντικείμενο τθσ πράξθσ είναι θ προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ και 

ςυγκεκριμζνα, οργάνων παιδικϊν χαρϊν, δαπζδων αςφαλείασ και φωτιςμοφ. Πρόκειται για τθν 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΤΔΡΑ» ςτα πλαίςια του ειδικοφ προγράμματοσ ενίςχυςθσ διμων με τθν ονομαςία 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» ςτόχοσ του οποίου είναι θ βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον τομζα 

τθσ ψυχαγωγίασ των ανθλίκων. 

Αναλυτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν κακϊσ και οι 

εργαςίεσ ενςωμάτωςθσ τουσ, περιγράφονται ςτα τεφχθ Σεχνικισ Περιγραφισ και Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν. 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 37535200-9 [Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ].  

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 174.840,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 141.000,00 €,   ΦΠΑ : 33.840,00  €). 

Η δαπάνθ για τθν παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τον Κωδ. ΑΕ 055 του ΤΠΕ (ΑΔΑ: 7ΗΓ465ΧΘ7-ΠΕ 

για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ του Διμου Υδρασ) και χρθματοδοτείται από Πιςτϊςεισ του 

Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. Ζργου 2017Ε05500010 με τίτλο «Ζργα και 

επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ των διμων όλθσ τθσ χϊρασ (ειδικό πρόγραμμα ενίςχυςθσ των 

διμων)». 
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Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε εκατόν ογδόντα (180) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 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 ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο 

ποςό των (2.820,00 €) δφο χιλιάδων οκτακοςίων είκοςι ευρϊ και ππέπει να ισσύει τοςλάσιστον για 

τπιάντα (30) ημέπερ μετά τη λήξη τος σπόνος ισσύορ τηρ πποσυοπάρ. 

 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριϊν (3) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορζσ υποβάλλονται 

για ςφνολο των ειδϊν τθσ μελζτθσ. 

 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. και ςτθν 

ιςτοςελίδα του Διμου Υδρασ www.ydra.gov.gr 

Ο Δήμαρχος Υδρας 

 

 

Γεώργιος Κουκουδάκης 

 

                               

 

ΑΔΑ: 6ΒΔ0ΩΗΞ-Ι9Ο
19PROC004346757 2019-01-17


