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                                           Ελλάδας 2014-2020 / Κωδικός ΣΑ
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                                           ΟΠΣΑΑ 0011243847
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         34928200-0 Περιφράξεις
         79132000-8 Υπηρεσίες πιστοποίησης        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό  ανοικτό διαγωνισμό  με  σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  ανάθεσης της
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της
προμήθειας με τίτλο “Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Οικισμού Κουλουρίου και Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας”. O χρόνος
υλοποίησης του συνόλου της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των 136.249,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 109.879,00 €, ΦΠΑ 26.370,96 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD\LEADER Νομού Λάρισας
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - «Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.», στο Μέτρο 19:
«Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω  LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων»,  Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση
πράξεων  στο  πλαίσιο  της  στρατηγικής  τοπικής  ανάπτυξης  με  πρωτοβουλία  τοπικών  κοινοτήτων»,  Δράση  19.2.4:
«Βασικές  Υπηρεσίες  & Ανάπλαση χωριών  σε  αγροτικές  περιοχές»,  Υποδράση 19.2.4.2  «Στήριξη  για  τη  δημιουργία,
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών
(ενδεικτικά:παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία)», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020».

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικής χαράς,
αστικού εξοπλισμού και δαπέδων (επιφάνειες πτώσεις και ζώνες όδευσης), περίφραξης, φωτιστικών σωμάτων, νέων και
επί υφιστάμενων ιστών, και λοιπών υλικών, που θα πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (Υ. Α. με
αρ.  28492/11-05-2009 -  Β  931,  48165/30-7-2009 -  Β  1690 & 27934/11-7-2014 - Β 2029) και τα ισχύοντα  πρότυπα
ασφαλείας της  σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176 & ΕΝ1177 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ
EN1176, ΕΝ1177) ή άλλου ισοδύναμου προτύπου, και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά στις εξής παιδικές χαρές του Δήμου Λαρισαίων:

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ (Μ2)

1. Παιδική χαρά στην πλατεία επί της οδού Αν. Ρωμυλίας – Δ.Κ.
Κοιλάδας της Δ.Ε. Κοιλάδας

Υφιστάμενη 505,74

2. Παιδική χαρά σε Κ.Χ. επί της οδού Ακροπόλεως – Τ.Κ. 
Μάνδρας της Δ.Ε. Κοιλάδας

Υφιστάμενη 356,38

3. Παιδική χαρά στην πλατεία του οικισμού Κουλουρίου – Δ.Ε. 
Λαρισαίων

Υφιστάμενη 591,30

ΣΥΝΟΛΟ 1.453,42

       
Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων

συμβάσεων (CPV) : 43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς», 34928200-0 «Περιφράξεις» και 79132000-8
«Υπηρεσίες Πιστοποίησης».
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Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές
θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 19/10/2020 έως 29/10/2020 και ώρα 15:00.

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς θα γίνει
την 04/11/2020 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα 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 τις 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 (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16).

Για τη  συμμετοχή  τους  στο  διαγωνισμό,  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  πρέπει  να εγγραφούν  στο
ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής
ποσού 2.197,58 Ευρώ.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 4 ημέρες πριν την προθεσμία που ορίζεται
για  την  υποβολή  προσφορών.  Τα  αιτήματα   παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  υποβάλλονται  από
εγγεγραμμένους  στο  Σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του  συγκεκριμένου
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι αναρτημένο και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων στη
διεύθυνση www.larissa-dimos.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ( Συστημικός Αύξων
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 93563).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Ενιαίων Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, 1ος όροφος,
κα Πελέκα Μαρία, e-mail: prom@larissa-dimos.gr , τηλ. 2413 500327, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από το Τμήμα Συντήρησης Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, 3ος όροφος, κα Ξάνθου Αγλαΐα,
e-mail: synerg@larissa-dimos.gr , τηλ. 2413 500284, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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