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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115535-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αιγίνιο: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2020/S 049-115535

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 38
Πόλη: Αιγίνιο
Κωδικός NUTS: EL525
Ταχ. κωδικός: 603 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο 603 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pagonapat1@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2353350121
Φαξ:  +30 2353022990
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pydnaskolindrou.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: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: https://get.adobe.com/reader/

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 και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.
Αριθμός αναφοράς: Αρ.Μελ.:32/2018 τροπ.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:pagonapat1@gmail.com
http://www.pydnaskolindrou.gr
www.promitheus.gov.gr
https://get.adobe.com/reader/
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα σύμβαση θα περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι οποίες αφορούν
στην πλήρη εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για
την αναβάθμιση δεκατεσσάρων (14) παιδικών χαρών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.
Προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων, ώστε οι παιδικές χαρές να μπορούν να πιστοποιηθούν σε
εφαρμογή τής 28492/11.5.2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18.5.2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25.7.2014), και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.
30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης
ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 292 917.00 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: EL525
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Κοινότητες Αιγινίου, Κολινδρού, Μακρυγιάλου, Αλυκών, Κίτρους, Παλιαμπέλων, Μεγάλης Γέφυρας και Λιβαδίου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα σύμβαση θα περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι οποίες αφορούν
στην πλήρη εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για
την αναβάθμιση δεκατεσσάρων (14) παιδικών χαρών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.
Προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων, ώστε οι παιδικές χαρές να μπορούν να πιστοποιηθούν σε
εφαρμογή τής 28492/11.5.2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18.5.2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25.7.2014), και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.
30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης
ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018.
Η προμήθεια των ειδών αφορά στην προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς, βότσαλου κατάλληλης κοκκομετρίας,
ως υλικό προστασίας από πτώση, και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και την πλήρη τοποθέτηση αυτών. Στις
δαπάνες της πράξης, συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απαραίτητων εργασιών, για την πλήρη εγκατάσταση
των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και όλες οι απαιτούμενες εργασίες που απαιτούνται, ώστε οι χώροι που
φιλοξενούν τις παιδικές χαρές, να κρίνονται ασφαλείς και να τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 292 917.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών





EE/S S49
10/03/2020
115535-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 3 / 6

10/03/2020 S49
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 / 6

Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 και το άρθ. 6.1) της διακήρυξης.

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

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1) δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I τής ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων·
2) οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής, για την υποβολή προσφοράς·
3) στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
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III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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:
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας, να διαθέτουν τα πιστοποιητικά που
απαιτούνται από την από την αρ. 10/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας/Τ.Τ.Ε.,
τα οποία να προσκομιστούν κατά το στάδιο της αρχικής ηλεκτρονικής υποβολής στο στάδιο «Δικαιολογητικά
- τεχνική προσφορά», με την τεχνική προσφορά του συμμετέχοντος, ώστε να ελεγχθούν από την επιτροπή
αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης.
Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και πιστοποιητικό
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, καθώς και πιστοποιητικό διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στον
χώρο εργασίας.
Απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα άρθ. 2.2.2) και 4.1) της διακήρυξης.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pydnaskolindrou.gr —
Προκηρύξεις).

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
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη,
στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα
36 και 37, και την Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 56902/215.

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

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: 16/04/2020
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

www.pydnaskolindrou.gr
www.promitheus.gov.gr
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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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 23/04/2020
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr - Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Έχουν ορισθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

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
Ταχ. διεύθυνση: Θηβών 196 - 198, 5ος όροφος
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141229
Φαξ:  +30 2132141229
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:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·
γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

www.promitheus.gov.gr
http://www.aepp-procurement.gr




EE/S S49
10/03/2020
115535-2020-EL

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 6 / 6

10/03/2020 S49
https://ted.europa.eu/
TED

Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 / 6

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το άρθρο 19 παρ. 1.1) και το
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του
ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθ. 3.4) της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 38
Πόλη: Αιγίνιο Πιερίας
Ταχ. κωδικός: 603 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aiginio@otenet.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2353350123
Φαξ:  +30 2353022990
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.pydnaskolindou.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
06/03/2020

mailto:aiginio@otenet.gr
http://www.pydnaskolindou.gr
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121000-2020:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αιγίνιο: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2020/S 051-121000

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020/S 049-115535)

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

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Πύδνας - Κολινδρού
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 38
Πόλη: Αιγίνιο
Κωδικός NUTS: EL525
Ταχ. κωδικός: 603 00
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο 603 00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pagonapat1@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2353350121
Φαξ:  +30 2353022990
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pydnaskolindrou.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού, για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.
Αριθμός αναφοράς: Αρ.Μελ.:32/2018 τροπ.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα σύμβαση θα περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες και εργασίες που τις συνοδεύουν, οι οποίες αφορούν
στην πλήρη εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και λοιπού εξοπλισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για
την αναβάθμιση δεκατεσσάρων (14) παιδικών χαρών του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού.
Προβλέπεται η κατάλληλη διαμόρφωση των χώρων, ώστε οι παιδικές χαρές να μπορούν να πιστοποιηθούν σε
εφαρμογή τής 28492/11.5.2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18.5.2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115535-2020:TEXT:EL:HTML
mailto:pagonapat1@gmail.com
http://www.pydnaskolindrou.gr
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ισχύει με την υπ' αριθμόν 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/25.7.2014) και την Εγκύκλιο 44 Α.Π.
30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης
ΕΝ1176:2017 και ΕΝ1177:2018.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

10/03/2020

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 049-115535

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας - πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος
αγορών
Αντί:
Διάρκεια σε μήνες: 6
Διάβαζε:
Διάρκεια σε μήνες: 18

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115535-2020:TEXT:EL:HTML



