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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Αμαρίου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΑΜΑΡΙΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ

ΜΕ

ΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,

προϋπολογισμού 99.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Αμαρίου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Αγία Φωτεινή Αμαρίου
Ταχ.Κωδ.: 74061
Τηλ.: 2833340221
Telefax: 2833022104
E-mail: technical@amari.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.amari.gov.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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3. Κωδικοί CPV:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

37535210-2

ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΤΗΡΙΑ

37535250-4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Π.Χ. (ΣΥΝΘΕΤΑ)

37535200-9

ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

39113300-0

ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

34928480-6

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

34928471-0

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

34928400-2

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

34991000-0

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

34928200-0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

44112200-0

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

45236210-5

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της
υπηρεσίας: GR433010

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης

είναι η

προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε δύο (2) παιδικές χαρές του Δήμου
Αμαρίου με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων των παιδότοπων, ώστε
να αποτελούν ασφαλείς παιδότοπους κατά τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και
συγκεκριμένα:
1. Στη Δ.Ε. Γερακαρίου, σε τμήμα του προαύλιου χώρου του Δημοτικού
Σχολείου, εντός του

οποίου

βρίσκεται

και λειτουργεί

Παιδική

Χαρά,

συνολικής έκτασης 220. τ.μ.
2. Στη Δ.Ε. Πλατάνου, σε τμήμα του προαύλιου χώρου του Δημοτικού
Σχολείου, εντός του

οποίου

βρίσκεται

και λειτουργεί

ανέρχεται

στο

Παιδική

Χαρά,

συνολικής έκτασης 125 τ.μ.

Η

εκτιμώμενη

αξία

της

σύμβασης

ποσό

των

99.000,00

€

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 79.838,71 € , ΦΠΑ
: 19.161,29 €).

6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα
υλικά εντός του συμβατικού χρόνου, ήτοι εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού. Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα
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επέλθει με την παράδοση και πλήρη εγκατάσταση των οργάνων και του αστικού
εξοπλισμού στις τελικές τους θέσεις, καθώς και την παράδοση στον Δήμο των
σχετικών πιστοποιητικών της εγκατάστασης.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω

της

Συμβάσεων

πλατφόρμας
(ΕΣΗΔΗΣ)

του
στη

Εθνικού

Συστήματος

διαδικτυακή

πύλη

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

www.promitheus.gov.gr

του

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης
παραλαβής προσφορών είναι η 2/05/2017 και ώρα 10:00. Η ημέρα λήξης
παραλαβής προσφορών είναι η 22/05/2017 και η ώρα λήξης 15:00. Η ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 23/05/2017 και ώρα 10:00

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών από την επόμενη
μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
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15. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
Πράσινο Ταμείο. Η προμήθεια «Ανάπλαση παιδικών χαρών του Δήμου Αμαρίου
σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας» έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» σε συνέχεια της
πρόσκλησης 20/2013 με την Αρ. Απόφασης 83.6/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου
του Πράσινου Ταμείου. Επίσης έχει εγκριθεί το Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2017» για τη
συνέχιση της χρηματοδότησης

και για το έτος 2017 με την Αρ. Απόφασης

115.2/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του
οικονομικού έτους 2017 του Φορέα και συγκεκριμένα τους ΚΑΕ 2269, 2279, 2329,
9119, 9422, 9899.
Για την εν λόγω σύμβαση έχει δεσμευθεί το ποσό των 99.000,00 ευρώ στον Κ.Α.
64-7332.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρίου για το έτος 2017 με την
Αριθ. Απόφασης 6/2017 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρίου.

16. Προδικαστικές προσφυγές:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε

συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να
υποστεί

ζημιά

από

πράξη

ή

παράλειψη

της

αναθέτουσας

αρχής,

συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές
και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης,
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η
προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής
φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή
αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική για την
υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής
προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία
και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης,
εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με
κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή
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διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως
ισχύει.

17.

Δημοσιεύσεις:

Η

παρούσα

αναρτάται

στο

διαδίκτυο,

στον

ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.amari.gov.gr , και αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στο
τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και
στον Ελληνικό Τύπο:


Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες την 28/4/2017 (Κρητική Επιθεώρηση
και Ρεθεμνιώτικα Νέα)



Σε δύο οικονομικές εφημερίδες την 28/4/2017 (Γενική Δημοπρασιών και
Ηχώ των Δημοπρασιών)



Σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα την 29/4/2017 (Ρέθεμνος)

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 41190, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.amari.gov.gr

18. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 1.597,00 ευρώ.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων
που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο Δήμαρχος

Παντελής Μουρτζανός

