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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:60869-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Ίασμος: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2020/S 027-060869

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Ιάσμου
Ταχ. διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 4
Πόλη: Ίασμος
Κωδικός NUTS: EL
Ταχ. κωδικός: 692 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστασία Φραντζέσκου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: natasa@iasmos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2534350112
Φαξ:  +30 2534350109
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.iasmos.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιάσμου.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:natasa@iasmos.gr
www.iasmos.gr
www.promitheus.gov.gr
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Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, για δεκατρείς (13) παιδικές
χαρές του Δήμου Ιάσμου (ήτοι μεταλλικές κούνιες, μεταλλικές τραμπάλες, ελατήρια, σύνθετα όργανα με
τσουλήθρα), η προμήθεια ελαστικών πλακιδίων δαπέδου ασφαλείας, η προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ήτοι
περίφραξη, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, προκατασκευασμένες βρύσες), καθώς και όλες οι απαιτούμενες
εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης τού εξοπλισμού, και του δαπέδου ασφαλείας, ώστε μετά την
αποπεράτωση αυτών, οι χώροι που φιλοξενούν τις παιδικές χαρές, να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους
ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, προκειμένου να πιστοποιηθούν βάσει της υπ' αριθμ. 28492/11.5.2009
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/18.5.2009), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμ.
27934/11.7.2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25.7.2014) Υπουργική Απόφαση.
Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ της Πράξης: Προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιάσμου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 233 440.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
44112200
45340000
34928200

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL513
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
13 οικισμοί Δήμου Ιάσμου (αναλυτικά, στη μελέτη υπ' αριθμ. 19/2019).

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς (ήτοι μεταλλικές κούνιες, μεταλλικές
τραμπάλες, ελατήρια, σύνθετα όργανα με τσουλήθρα), η προμήθεια ελαστικών πλακιδίων δαπέδου ασφαλείας,
η προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ήτοι περίφραξη, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, προκατασκευασμένες
βρύσες), καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης τού εξοπλισμού, και
του δαπέδου ασφαλείας, ώστε μετά την αποπεράτωση αυτών, οι χώροι που φιλοξενούν τις παιδικές
χαρές, να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, προκειμένου να
πιστοποιηθούν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 28492/11.5.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18.5.2009),
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 27934/11.7.2014 (ΦΕΚ 2029/Β/25.7.2014)
Υπουργική Απόφαση.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και για οκτώ (8) μήνες ή με
την ολοκλήρωση παράδοσης των ειδών της προμήθειας και την τοποθέτησή τους, ανάλογα με τις υποδείξεις και
τις ανάγκες της αρμόδιας Υπηρεσίας τής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου.
Τα όργανα που θα τοποθετηθούν σε κάθε παιδική χαρά, η πλήρης περιγραφή τους, καθώς και οι προδιαγραφές
αυτών, αναγράφονται στους στην υπ' αριθμ. 19/2019 μελέτη. Η τελική χωροθέτηση των οργάνων θα γίνει με την
υπόδειξη τής Τεχνικής Υπηρεσίας στον ανάδοχο.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 233 440.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 201 και του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, και κατόπιν γνωμοδότησης τού αρμοδίου οργάνου. Για την τροποποίηση, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη και των 2 μερών.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Η χρηματοδότηση της παρούσας πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: Π.Δ.Ε. Υπ. Εσωτερικών: ΣΑΕ
0552017ΣΕ05500010, με ποσό 214 000,00 EUR και ιδίοι πόροι Δήμου Ιάσμου 76 000,00 EUR, με Φ.Π.Α. 24 %,
σύνολο: 290 000,00 EUR. Ο Δήμος, για τη χρηματοδότηση της παρούσας πράξης, θα απορροφήσει πρώτα τους
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΕ 055 και στη συνέχεια, θα χρησιμοποιηθούν οι ιδίοι πόροι του Δήμου.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και
συμπληρωματικά, ο Αστικός Κώδικας. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από
οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 12/03/2020
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/03/2020
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο τής αναθέτουσας
αρχής (επιτροπή διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
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Τα αποτελέσματα όλων των σταδίων δύναται να επικυρώνονται με μια απόφαση τού αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4) της
διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης / Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/02/2020

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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