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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334764-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Κάλυμνος: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2019/S 136-334764
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Δήμος Καλυμνίων
Εν. Χριστού
Κάλυμνος
852 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μιχαήλ Μπαϊράμης
Τηλέφωνο: +30 2243360151
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: bairamis@kalymnos.gr
Φαξ: +30 2243360122
Κωδικός NUTS: EL421
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.kalymnos.gov.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.eprocurement.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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 παιδικών χαρών.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
IOANNIS GALOUZIS
Ημερομηνία:
2019.07.17
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Η παρούσα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων, και εξοπλισμού παιδικών χαρών, για τον Δήμο
Καλυμνίων. Στον εν λόγω εξοπλισμό, συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και η πλήρης εγκατάσταση δαπέδων
ασφαλείας. Η παρούσα σύμβαση 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 τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση 7 παιδικών χαρών του Δήμου Καλυμνίων.
Επίσης, στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνεται και η σχετική πιστοποίηση των παιδικών χαρών.
Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών που
δημιουργηθούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του. Γίνονται δεκτές προσφορές, για το σύνολο τού
δημοπρατούμενου αντικειμένου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που
υποβάλλονται για μέρος της δημοπρατούμενης σύμβασης.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 238 655.00 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 5
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παιδική χαρά στη Χώρα.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37535200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Χώρα Καλύμνου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, στην παιδική χαρά στην περιοχή της Χώρας Καλύμνου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 174.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημερολογιακές ημέρες.

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
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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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παιδική χαρά στις Μυρτιές Καλύμνου.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37535200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Μυρτιές Καλύμνου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, στην παιδική χαρά στην περιοχή στις Μυρτιές Καλύμνου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 82 288.50 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημερολογιακές ημέρες.

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παιδική χαρά στο Θεατράκι Καλύμνου.
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37535200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
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Κωδικός NUTS: EL421
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Θεατράκι Καλύμνου.
II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, στην παιδική χαρά στο Θεατράκι Καλύμνου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 51 977.50 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημερολογιακές ημέρες.

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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παιδική χαρά στον Άγιο Μάμα Καλύμνου.
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37535200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Άγιος Μάμας Καλύμνου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, στην παιδική χαρά στον Άγιο Μάμα Καλύμνου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 35 540.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημερολογιακές ημέρες.
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

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Παιδική χαρά στον Άγιο Βασίλειο Καλύμνου.
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
37535200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL421
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Άγιος Βασίλειος Καλύμνου.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων, στην παιδική χαρά στον Άγιο Βασίλειο Καλύμνου.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 675.00 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 180
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημερολογιακές ημέρες.

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
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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:
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.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων (αθροιστικά), τουλάχιστον 1 φορά του συνολικού προϋπολογισμού τού αντικειμένου της
προμήθειας (ανάλογα με το τμήμα / τμήματα στα οποία συμμετέχουν), που περιλαμβάνεται στην προσφορά του
υποψήφιου ανάδοχου, χωρίς ΦΠΑ. Για τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερο από 3 έτη, η
ανωτέρω απαίτηση πρέπει να ισχύει για τα έτη λειτουργίας τους.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται, κατ' ελάχιστον:
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις
προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου·
β) να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προσωπικό, τεχνογνωσία, εμπειρία, προκειμένου να
αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις τής δημοπρατούμενης σύμβασης. Προκειμένου να το αποδείξουν,
πρέπει να παρουσιάσουν, αναλυτικά, τα κάτωθι χαρακτηριστικά της επιχείρησής τους:
— ιστορικό και κύρια βήματα ανάπτυξης τής εταιρείας τους,
— επιχειρηματική δομή,
— τομείς δραστηριότητας,
— προϊόντα κ.λπ..

III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση
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III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

III.2.3)

Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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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

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: 30/08/2019
Τοπική ώρα: 23:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

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: 11 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/09/2019
Τοπική ώρα: 10:30
Τόπος:
www.eprocurement.gov.gr

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
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@aepp-procurement.gr
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:
Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Αθήνα
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/07/2019
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