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ΚΟΝΙΤΣΑ 02/11/2018
Αριθ. Πρωτ.: 7830

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κόνιτσας
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του
Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 205.939,20ευρώ με το Φ.Π.Α.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κόνιτσας
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πλ. Δημαρχείου 1
Ταχ.Κωδ.: 44100
Τηλ.: 2655360348
Fax: 2655024000
E-mail: tsouv@konitsa.gr
Ιστοσελίδα: www.konitsa.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.konitsa.gr. Επίσης το σύνολο
των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και
στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (www.promitheus.gov.gr).
3. Κωδικός CPV: 37535200-9
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για
την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας”.
Η παρούσα σύμβαση αποσκοπεί στην αναβάθμιση 13 παιδικών χαρών στην περιοχή
του Δήμου Κόνιτσας, με την προμήθεια – εγκατάσταση σχετικών οργάνων και
λοιπού εξοπλισμού. Οι παιδικές χαρές βρίσκονται δώδεκα (12) στις Τοπικές
Κοινότητες Αγ. Παρασκευής, Διστράτου, Βούρμπιανης, Ηλιόρραχης, Κεφαλοχωρίου,
Μαζίου, Κλειδωνιάς, Καστάνιανης, Φούρκας, Δροσοπηγής, Αετόπετρας, Πηγής και
μία (1) παιδική χαρά εντός της Δ.Κ. Κόνιτσας («Καρυές»).
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το
σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, ως αυτά προσδιορίζονται στην 44/2018 μελέτη
που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
5. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής της σύμβασης και για τρεις (3) μήνες.
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή
προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών
7. Κριτήριο ανάθεσης: Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο με
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάση τιμής.
8. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης
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παραλαβής προσφορών είναι η 5η του μηνός Νοεμβρίου 2018 και η ώρα έναρξης η
14:00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 27η Νοεμβρίου 2018 και η
ώρα λήξης 14:00π.μ. Την 3η του μηνός Δεκεμβρίου 2018 θα ξεκινήσει η διαδικασία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες.
10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβασης βαρύνει τον με Κ.Α.:
02.60.7322.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
του Δήμου Κόνιτσας.
12. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον
Ελληνικό Τύπο, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.konitsa.gr, θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
–
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
και
στη
διαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.
Ο Δήμαρχος

Ανδρέας Ζ. Παπασπύρου
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