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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεξαγωγής  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

για τη σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών για τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 101/2018). 
 

Ο Δήμος Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό για την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών για τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 
101/2018),έχοντας υπόψη τις διατάξεις που αναφέρονται στην υπ. αρίθμ. 23717  / 18 - 09-2018 
Διακήρυξη του Δήμου.  
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας  
Διεύθυνση: Δεκελείας 97 Ν. Φιλαδέλφεια 
Τηλέφωνο: 213-2049067-68 
 
Τίτλος: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών για τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας» (Α.Μ. 101/2018). 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  220.967,74 ΕΥΡΩ  
Φ.Π.Α.:   24%           53.032,74 ΕΥΡΩ                          
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:274.000,00 ΕΥΡΩ 
 
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης:  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι : 
Η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών. 
Λήξη Εργασιών – Λήξη Σύμβασης: Η παράδοση της προμήθειας ορίζεται σε 
τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η ισχύς δύναται να παραταθεί 
έως και δύο (2) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
σε ευρώ  το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των τεσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων δέκα εννέα ευρώ και τριανταπέντε λεπτών (4.419,35 ευρώ).  
Ωστόσο, σε περίπτωση που συμμετέχοντες καταθέσουν για μία από τις δύο ομάδες 
της συβάσεως, η εγγυητική συμμετοχή για κάθε ομάδα διαμορφώνεται ως εξής: 
- για την ομάδα Α΄ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων τριάντα ευρώ (1.630,00 
ευρώ), 
-για την ομάδα Β΄ ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα εννέα 
ευρώ και τριάντα λεπτών (2.789,30 ευρώ). 



 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 
 
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, Ο 
χρόνος λήξης της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο (2) 
μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβαησς . 
Βασικοί όροι χρηματοδότησης:  

Η χρηματοδότηση του έργου θα αντιμετωπισθεί από Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ στα 
πλαίσια του ειδικού προγράμματος ενίσχυσης δήμων με την ονομασία «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ» στόχος του οποίου είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 
ψυχαγωγίας των ανηλίκων. Η ένταξη στο πρόγραμμα έγινε με την υπ’ αρίθμ. 
25875/06-06-18 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΡΚΕ465ΧΘ7-ΩΧΩ) και 
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 και αφορά το ποσό των 212.000€, ενώ το ποσό των 
62.000€ θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Δήμου 
Νέας Φιλ/φειας – Νέας Χαλκ/νας, Τμήμα Προμηθειών οδός Δεκελείας 97, Ν. 
Φιλαδέλφεια, Τ.Κ. 14341 και στα τηλέφωνα 213-2049067-68, e-mail: 
tm_promithion@dimosfx.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο 
των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου 
και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.neafiladelfeia.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, 
άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ( 
www.promitheus.gov.gr ) 
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Ημέρα Τετάρτη,10/10/2018 
και ώρα 13:30 μ.μ. 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 
Τρίτη,16/10/2018 και ώρα 10:00 π.μ.  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι (6) μήνες. 
Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά,  
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές.  
Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται 
στην διακήρυξη του διαγωνισμού.  
           
                                                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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