
                                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Ηράκλεια   27-12-2019 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 16532 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Αρ.Μελέτης:39/2019 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ηλεκτρονικό  Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια – τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας » με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και σύμφωνα με μελέτη 39/2019  της Τεχνικής Υπηρεσίας  του 
Δήμου, για προμήθεια αντικειμένων παιδικών χαρών και συγκεκριμένα: CPV: 37535200-9 
εξοπλισμός παιδικής χαράς , CPV : 14212120-7 Κροκάλες , CPV : 34928400-2 Αστικός 
Εξοπλισμός . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 10 μήνες. 

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί, εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές 
περιγραφές των ειδών,  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού , για το σύνολο των προς 
προμήθεια ειδών.  Χρηματοδότηση :Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ & Δημοτικοί  Πόροι. 

Χρόνος ισχύος προσφορών δώδεκα  (12) μήνες.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 274.038,14€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης  υποβολής  

προσφορών στις  27/12/2019  και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις  
31/01/2020 και ώρα 15:00 .  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 
τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών ήτοι : 06/02/2020    ώρα 10:00 . 
             Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό (2%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας των ειδών για τα οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός ΦΠΑ.  
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγύηση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας 
προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης. Γλώσσα υποβολής προσφορών : Ελληνική   
            Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου 
παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση, στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr)  καθώς και προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης θα 
δημοσιευτεί και στον  Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία. 
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