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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο Γήκνο Ιεξήο Πφιεο Μεζνινγγίνπ πξνθεξχζζεη αλνηρηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο, δαπέδσλ αζθαιείαο ζε 
παηδηθέο ραξέο ηνπ Γήκνπ Ιεξήο Πφιεο Μεζνινγγίνπ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο. 

Η πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 145.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνπ πξνυπνινγηζκφ έηνπο 2018 ηνπ Γήκνπ Ιεξήο Πφιεο Μεζνινγγίνπ ζηνλ 
Κ.Α. 30.7332.20. 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο 
Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (ΔΣΗΓΗΣ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr (Γηαγσληζκφο 
62062). 

Κσδηθνί CPV: 37535210-2, 37535250-4 ,37535200-9, 44231000-8, 34928220-6, 34928480-6, 

34928471-0, 39113300-0, 44112200-0, 45112723-9 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 10/09/2018 θαη ψξα 10:00 
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 02/10/2018 θαη ψξα 10:00 
Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ: ηελ 3ε εξγάζηκε εκέξα κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

πξνζθνξψλ (05/10/2018) θαη ψξα 10:00, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 
ΔΣΗΓΗΣ. 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο 3% ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.508,06 €. Η εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή καδί κε ηελ πξνζθνξά ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαη 
θαηαηίζεηαη θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο 
εκέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο. 

 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

Α) Κξάηνο – κέινο ηεο Έλσζεο 
Β) Κξάηνο – κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Δ.Ο.Χ.) 
Γ) Τξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΓΣ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 
κε ηελ έλσζε Πξνζαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ Σπκθσλίαο, θαζψο θαη 

Γ) Σε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 
ηνπ Ν. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή 
πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ 
έλσζε (θνηλνπξαμία). 

Όια ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ 
Ιεξήο Πφιεο Μεζνινγγίνπ www.messolonghi.gov.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά 
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ηει. 2631363320, αξκφδηνο ππάιιεινο Λχηξαο Μάξηνο. 

 
 

 
Ο Δήμαπσορ Ιεπήρ Πόληρ Μεζολογγίος 

 
 
 

ΚΑΡΑΠΑΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

http://www.messolonghi.gov.gr/

