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Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
ΝΙΚΑΙΑ- ΛΑΡΙΣΑΣ
41005
??????
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΦΕΝΤΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efipal@yahoo.gr 
Κωδικός NUTS: EL612
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.kileler.gov.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.kileler.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.procurement.gov.gr

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:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΙΛΕΛΕΡ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση σαράντα τριών (43) υφιστάμενων
παιδικών χαρών του Δήμου Κιλελέρ, μέσω ενός αειφόρου σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση
των χώρων αυτών του Δήμου
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Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για μικρούς και
μεγάλους επισκέπτες. Ο κάθε χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες
είναι σχεδιασμένος και δάπεδο ασφαλείας.
Οι παιδικές χαρές που θα αναβαθμιστούν είναι υφιστάμενες ενώ σήμερα είναι κενές από όργανα διότι αυτά
έχουν απομακρυνθεί .

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 313 120.00 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
79132000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL612

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση σαράντα τριών (43) υφιστάμενων
παιδικών χαρών του Δήμου Κιλελέρ, μέσω ενός αειφόρου σχεδιασμού με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση
των χώρων αυτών του Δήμου
Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών χώρων αναψυχής για μικρούς και
μεγάλους επισκέπτες. Ο κάθε χώρος θα περιλαμβάνει παιχνίδια για τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες για τις οποίες
είναι σχεδιασμένος και δάπεδο ασφαλείας.
Οι παιδικές χαρές που θα αναβαθμιστούν είναι υφιστάμενες ενώ σήμερα είναι κενές από όργανα διότι αυτά
έχουν απομακρυνθεί . Οι οικισμοί στους οποίους βρίσκονται οι παιδικές χαρές είναι οι παρακάτω
Στη Δημοτική Ενότητα Αρμενίου σε πέντε οικισμούς ήτοι στους οικισμούς: Αρμενίου. Μ. Μοναστηρίου, Αχιλλείου,
Νικη, και Σωτηρίου
Στη Δημοτική Ενότητα Κιλελέρ σε πέντε οικισμούς ήτοι στους οικισμούς :Αγναντερής, Καλαμακίου, Κιλελέρ,
Μέλισσας και Ν. Περιβολίου.
Στη Δημοτική Ενότητα Κραννώνα σε επτά οικισμούς ήτοι: Αγ. Γεωργίου, Αγ. Αναργύρων, Βουναίνων, Δοξαρά,
Κυπάρισσου, Μαυροβουνίου και Μ. Βουνού
Στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας σε οκτώ οικισμούς ήτοι :Νίκαιας (7), Διλόφου, Μοσχοχωρίου, Καλού Νερού,
Σοφού, Ν. Λεύκης, Ν. Καρυών και Χαράς
Στη Δημοτική Ενότητα Πλατυκάμπου σε έξι οικισμούς ήτοι Γαλήνης, Γλαύκης, Μελίας, Μελισσοχωρίου,
Ομορφοχωρίου και Πλατυκάμπου (4)
Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των προδιαγραφών της υπ’ αριθμ.
12/2018 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, να είναι καινούριας κατασκευής , αχρησιμοποίητος, από
υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται στη χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται.
Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού, καθώς και η κατασκευή των
απαιτούμενων υποβάσεων οπλισμένου σκυροδέματος για την ορθή εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας
και κάθε άλλη δαπάνη για χωματουργικές εργασίες και μικροϋλικά ώστε οι παιδικές χαρές να πληρούν τις
απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και μελέτης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 313 120.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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

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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας , να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών
του συγκεκριμένου τύπου, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης
χωρίς Φ.Π.Α , συνοδευόμενες από Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης (αν πρόκειται για δημόσιο φορέα ή Τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών (αν αφορούν στον ιδιωτικό τομέα)
β) να διαθέτουν Πιστοποιητικά συμμόρφωσης που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου
και πιστοποίησης για τα όργανα των παιδικών χαρών με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση των
προσφερόμενων ως προς τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων EΛΟΤ ΕΝ 1176
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γ) οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176,
ΕΛΟΤ ΕΝ1177, ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 και να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχο πρότυπα από
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για το σκοπό αυτό, καθώς και να συνοδεύονται από Έκθεση ταξινόμησης
αντίδρασης στη φωτιά ως προς ΕΝ13501-1, σύμφωνα με την οποία το υλικό ταξινομείται, ως προς την
αντίδραση στη φωτιά, στην κατηγορία Ε_fl.
δ) Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην
παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα
τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και
των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-052009, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει) αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου (άρθρο 4 παρ 2 Ν28492/18052009 και όπως αυτός τροποποιήθηκε).

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

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: 17/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00

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: 21/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00

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
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VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Εργα και επενδυτικές
δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο
2017ΣΕ05500010 ,Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ , με το ποσό των 221.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό των
167.268,80€ χρηματοδοτείται από τακτικά έσοδα (ιδίους πόρους) του Δήμου Κιλελέρ. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7131.14 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018
του Φορέα με το ποσό των 221.000,00€ . Το υπόλοιπο ποσό των 167.268,80€ θα βαρύνει τον Κ.Α.: 35.7135.14
του προϋπολογισμού του έτους 2019.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
ΑΘΗΝΑ
??????

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/08/2018




