
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Βαρβάρα       06/ 03/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ 2509 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΥ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας προκηρύσσει 

 

Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας» μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου & ιδίων πόρων , προϋπολογισμού 203.248,40 ευρώ 

με το Φ.Π.Α. 

 

1.Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Αγίας Βαρβάρας, οδός Αριστομένους 8, 

ΤΚ 12351, Αγία Βαρβάρα, τηλ. 213 2019329, -330, ΦΑΞ 213 2019395,  

Email:promhthies@agiavarvara.gr, Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.agiavarvara.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: α) Τα τεύχη διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 

άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με άυξοντα Συστημικό Αριθμό: 70608 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση & το Γραφείο 

Προμηθειών, τηλέφωνα 2132019329, -330 & την ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας 

www.agiavarvara.gr    

3. Κωδικός CPV: 37535200-9 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 08/03/2019 και ώρα 13.00π.μ. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 01/04/2019  και  ώρα  

15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  05/04/2019. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των 

υπό προμήθεια ειδών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς 

ΦΠΑ.  

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την 

υπογραφή της. 

5. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν & δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 

δεκατρείς (13) μήνες. 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

8. Χρηματοδότηση: Φορέας  χρηματοδότησης  της  παρούσας   σύμβασης   είναι   το 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Ν.Π.Δ.Δ.  με την με αρ. 143.4/17-10-2018 απόφαση Δ.Σ., με την οποία 

εντάχθηκε  στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 

στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» με τίτλο «Αναβάθμιση 

παιδικών    χαρών Δήμου Αγίας Βαρβάρας»   

[Πρόσκληση    υποβολής    προτάσεων     (ΑΔΑ :6ΨΦΦ46Ψ844-1ΓΠ)]. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 203.248,40€ με ΦΠΑ & 

βαρύνει τους Κ.Α. 35-7135.027 & 35-7135.029 «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας». Ποσό ύψους 162.598,72€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί μέσω 

χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου (Πράξη ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ) & ποσό ύψους  40.649,68€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, θα καλυφτεί από ιδίους πόρους.  

9. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε μια εβδομαδιαία και μία ημερήσια εφημερίδα. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεις στον τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. 

10. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : 

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 

Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 

Τηλέφωνο : +30 2132141216 

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του 

Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα 

(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  

 

 

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                                                                          
                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΠΛΑΝΗΣ 
 

 

 

   



ΑΔΑ: Ω1ΛΛΩ6Θ-Τ6Λ


		2019-03-07T10:14:28+0200


		2019-03-07T12:44:46+0200
	Athens




