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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:84655-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Χερσόνησος: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2020/S 036-084655

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χερσονήσου
Ταχ. διεύθυνση: Γούρνες
Πόλη: Χερσόνησος
Κωδικός NUTS: EL
Ταχ. κωδικός: 700 14
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κωνσταντίνος Καλαθάκης και Ευθυμία Χαρκιολάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@hersonisos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2813404635
Φαξ:  +30 2813404608
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hersonisos.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: http://www.hersonissos.gr/press-release/contests
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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:
Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Χερσονήσου.
Αριθμός αναφοράς: ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 55223

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200

mailto:promithies@hersonisos.gr
www.hersonisos.gr
http://www.hersonissos.gr/press-release/contests
www.promitheus.gov.gr
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης τής παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών
χαρών Δ. Χερσονήσου». ΣΑΕ055(2017ΣΕ05500010) — Φιλόδημος ΙI. Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια στοχεύει
στην αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα, στις περιοχές: Γωνιές,
Λιμένας Χερσονήσου, Καινούργιο Χωριό, Ανάληψη, Πάνω Χερσόνησος, Κράσι, Γάλιπε, Σταλίδα, Αβδού,
Βραχόκηπος, Επισκοπή (Πάρκο Παναγιωτάκη) και στην περιοχή Σταμνιοί, μέσω της απόκτησης νέων οργάνων
και παιχνιδιών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κώδικα του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 37535200-9.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 301 803,60 EUR συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 243 390,00 EUR, ΦΠΑ: 58 413,60 EUR).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 243 390.00 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

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL431
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Η εν λόγω προμήθεια στοχεύει στην αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Χερσονήσου και
συγκεκριμένα στις περιοχές: Γωνιές, Λιμένας Χερσονήσου, Καινούριο Χωριό, Ανάληψη, Πάνω Χερσόνησος,
Κράσι, Γάλιπε, Σταλίδα, Αβδού, Βραχόκηπος, Επισκοπή (Πάρκο Παναγιωτάκη) και στην περιοχή Σταμνιοί.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης είναι η «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.
Χερσονήσου». ΣΑΕ055(2017ΣΕ05500010) — Φιλόδημος II. Πιο συγκεκριμένα, η προμήθεια στοχεύει στην
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου και συγκεκριμένα, στις περιοχές: Γωνιές, Λιμένας Χερσονήσου,
Καινούριο Χωριό, Ανάληψη, Πάνω Χερσόνησος, Κράσι, Γάλιπε, Σταλίδα, Αβδού, Βραχόκηπος, Επισκοπή
(Πάρκο Παναγιωτάκη) και στην περιοχή Σταμνιοί, μέσω της απόκτησης νέων οργάνων και παιχνιδιών.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κώδικα του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV): 37535200-9.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες (6) μήνες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς,
αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής, αφού ελεγχθεί και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που
έχουν εγκριθεί.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο τού ζητούμενου εξοπλισμού,
επί ποινή αποκλεισμού. Στις τιμές των προσφορών θα περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση του εξοπλισμού,
πλήρους και ετοίμου προς χρήση, καθώς και μικροϋλικά, που είναι απαραίτητα για την ορθή εγκατάσταση των
εξοπλισμών, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και της μελέτης.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Οι 12 παιδικές χαρές του Δήμου, ανεξάρτητα από τη
γεωγραφική τους χωροθέτηση, αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας,
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για την ομοιόμορφη διαμόρφωση τού οποίου, με ομοειδή εξοπλισμό, απαιτείται ενιαίος συντονισμός του
προσωπικού και των εργασιών των επιμέρους τμημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη και
προσήκουσα εκτέλεση τής σύμβασης, που αποβλέπει στη δημιουργία σύγχρονων χώρων ψυχαγωγίας, για το
σύνολο των παιδιών των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου και την ασφαλή λειτουργία των χώρων αυτών,
ενόψει και των θεσπιζόμενων από την οικεία νομοθεσία αυστηρών προδιαγραφών.
Tα όργανα μιας παιδικής χαράς και οι επιφάνειες πτώσης τους νοούνται ως αδιαίρετο σύνολο και υπόκεινται σε
αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη.
Tα προς προμήθεια υλικά που εξάλλου είναι ομοειδή και αφορούν σε εξοπλισμό παιδικών χαρών, αποτελούν
μια αδιαίρετη ομάδα. Το γεγονός αυτό προτρέπει την ανάθεση τής προμήθειας σε 1 ανάδοχο, ο οποίος λόγω της
φύσης της πρέπει να έχει εξ ολοκλήρου την εκτέλεση τής σύμβασης.
Ο ανάδοχος είναι ο ίδιος μοναδικός υπεύθυνος για τον συντονισμό του προσωπικού του και των εργασιών,
καθώς και για την ασφαλή και σωστή τοποθέτηση των ειδών, και τελικά ο μοναδικός υπόλογος προς τον Δήμο,
στην περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης τής προμήθειας, κακοτεχνίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. Επίσης,
μπορεί να υπάρξει ο βέλτιστος έλεγχος υλικών - εξοπλισμού, τοποθέτησης αυτών και άμεση συνεννόηση. Κάτω
απ’ αυτές τις συνθήκες, η επιτυχής και εμπρόθεσμη εκτέλεση αυτού του τύπου σύμβασης προϋποθέτει ισχυρό
κεντρικό συντονισμό και παρακολούθηση, αντί της διαίρεσης και γι’ αυτόν τον λόγο, τα προς προμήθεια υλικά
που εξάλλου είναι ομοειδή και αφορούν σε εξοπλισμό παιδικών χαρών αποτελούν μια αδιαίρετη ομάδα. Στην
περίπτωση που η εν λόγω προμήθεια χωριστεί σε τμήματα, εγκυμονεί κίνδυνος να μην υπάρξει ανάδοχος για
όλα τα τμήματα την ίδια χρονική στιγμή ή εν τέλει να μην προκύψει ανάδοχος για κάποιο από τα τμήματα. Το
γεγονός αυτό θα καθυστερούσε σημαντικά την ολοκλήρωση τής αναβάθμισης των παιδικών χαρών, καθώς
μέχρι να γίνει επαναπροκήρυξη του τμήματος της προμήθειας, για την οποία δεν αναδείχθηκε μειοδότης και
τελικά να προκύψει ανάδοχος, θα έπρεπε να περάσει το ανάλογο χρονικό διάστημα.
Όλη αυτή η διαδικασία θα είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος και πόροι για τον Δήμο, και τους
δημότες. Συνεπώς, απαιτείται η ενιαία δημοπράτηση αυτής της προμήθειας. Άλλωστε, οι όροι διακήρυξης δεν
αποκλείουν τη δυνατότητα στη στήριξη άλλων φορέων ή ενώσεις οικονομικών φορέων και ως εκ τούτου, δεν
περιορίζεται ο αριθμός των προσφορών και λύσεις.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

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
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III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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: όχι

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: 29/03/2020
Τοπική ώρα: 17:00

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: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/04/2020
Τοπική ώρα: 09:00

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

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
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Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 196, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Χερσονήσου
Ταχ. διεύθυνση: Γούρνες
Πόλη: Γούρνες
Ταχ. κωδικός: 700 14
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@hersonisos.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2813404635
Φαξ:  +30 2813404608
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.hersonisos.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/02/2020
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