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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου :

προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για
παρεμβάσεις  δημιουργίας  παιδικών  χαρών  Δήμου  Πολυγύρου  (Προμήθεια  εξοπλισμού  για  την
ανακαίνιση – αναβάθμιση – βελτίωση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενων παιδικών χαρών στις Δ.Κ. και
στις Τ.Κ. Δήμου Πολυγύρου), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προμήθεια αφορά τα παρακάτω είδη: 
Κούνιες παιδικής χαράς (CPV 37535210-2),  Τραμπάλες για παιδικές χαρές (CPV 37535250-4),
Γύροι για παιδικές χαρές (CPV 37535230-8), Τσουλήθρες για παιδικές χαρές (CPV 37535240-1),
Εξοπλισμός αναρρίχησης για παιδικές χαρές (CPV 37535220-5), Εξοπλισμός παιδικής χαράς (CPV
37535200-9),  Πάγκοι  –  Καθίσματα  (CPV39113300-0),  Δοχεία  και  Κάδοι  απορριμμάτων  (CPV
34928480-6),  Εξοπλισμός  πινακίδων  σήμανσης  (CPV 34928471-0),  Αστικός  εξοπλισμός  (CPV
34928400-2), Φωτιστικά σώματα (CPV 34991000-0), Περιφράξεις (CPV 34928200-0), Επενδύσεις
δαπέδων (CPV 44112200-0)  σύμφωνα με  την  υπ’  αριθμ.  69/2016 μελέτη της  Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου συνολικού προϋπολογισμού  208.542,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%,
και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2017 του ∆ήµου Πολυγύρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού   Συστήματος
Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗ∆ΗΣ)  μέσω  της διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr. (αρ.ηλ.διαγ. 46247)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30/10/2017 και ώρα 23:00.
Στην  δημοπρασία  γίνονται  δεκτοί  προμηθευτές  οι  οποίοι  δύνανται  να  εκτελέσουν  την

προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των  4.170,84€, σύμφωνα με

την  υπ’ αριθμ. 69/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή

στην  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ  και  του  ΚΗΜΔΗΣ.  Επίσης  θα
παρέχεται  ελεύθερη,  άμεση  και  πλήρης  πρόσβαση  σε  όλα  τα  τεύχη  του  διαγωνισμού  στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου: www.polygyros.gr.

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
& στο τηλέφωνο 2371350754 από την κα. Θεανώ Κατερτζή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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http://www.polygyros.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:prom1@polygyros.gr
ΑΔΑ: ΩΟΜ3ΩΞΜ-ΑΑΥ


		2017-10-04T12:56:39+0300
	Athens




