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«Ππομήθεια και ηοποθέηηζη εξοπλιζμού για ηην 

αναβάθμιζη παιδικών σαπών ηος Δήμος Ανωγείων» 
 

         Aνώγεια, 22-06-2020      

    Απιθμόρ ππωη.: 2538 
 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΚΑΣΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ (Ν. 4412/2016)  

Ο Διμοσ Ανωγείων Περιφερειακισ Ενότθτασ Ρεκφμνου, προκθρφςςει ανοικτό θλεκτρονικό 
διαγωνιςμό κάτω των ορίων για τθν  «Προμήθεια και τοποθζτηςη εξοπλιςμοφ για την αναβάθμιςη 
παιδικών χαρών του Δήμου Ανωγείων», προχπολογιςμοφ  202.000,00 € με το Φ.Π.Α. Σο κριτιριο 
κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα είναι  θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, θ οποία προςδιορίηεται 
βάςει τιμισ (δθλαδι το ζωσ ςιμερα ιςχφον κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ τιμισ). 
 
1. Ανακζτουςα Αρχι - τοιχεία επικοινωνίασ: Ανακζτουςα αρχι: Διμοσ Ανωγείων, Δ/νςθ: Ανϊγεια 
Κριτθσ, Σαχ.Κωδ.:74051, Σθλ.: 2834032500,Φαξ: 2834032519, E-mail:info@anogeia.gr 
2. Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα: Άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθ διεφκυνςθ 
διαδικτφου http://www.anogeia.gr. Επίςθσ από το ΚΗΜΔΗ,  το ΕΗΔΗ και τον ιςτότοπο ΔΙΑΤΓΕΙΑ. 
3. Κωδικόσ CPV: 43325000-7. 
4. Περιγραφι δθμόςιασ ςφμβαςθσ: «Προμήθεια και τοποθζτηςη εξοπλιςμοφ για την αναβάθμιςη 
παιδικών χαρών του Δήμου Ανωγείων» είναι υνολικοφ Προχπολογιςμοφ :  162.903,23 €,  Φ.Π.Α. 
24%:   39.096,77  €,  υνολικισ Δαπάνθσ:  202.000,00€ 
5. Πλατφόρμα διαγωνιςμοφ: Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr.  
6. Χρόνοσ εκτζλεςθσ υπθρεςίασ: ζωσ 12 μινεσ από τθν υπογραφι. 
7. Προςφορζσ: Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο ςφςτθμα: 09/07/2020 και ϊρα 
13:00 μ.μ.  
8. Αποςφράγιςθ των προςφορϊν: θ Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 
15/07/2020 και ϊρα 13:00μμ.  
9. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ: για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ φψουσ 2% τθσ ςυνολικισ 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 
3.258,06 €. 
10. Συχόν διευκρινιςεισ – ερωτιματα ςχετικά με το διαγωνιςμό υποβάλλονται θλεκτρονικά μζςω τθσ 
πλατφόρμασ του ΕΗΔΗ.  
11. Χρθματοδότθςθ: Η πθγι χρθματοδότθςθσ είναι το Τπουργείο Εςωτερικϊν, "Φιλόδθμοσ II", ςτο 
πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ ΙΙΙ με Κωδ.  ΑΕ  055, Κ.Α. : 2017Ε05500010. Με τo εγκεκριμζνο ποςό  ζχει 
εγγραφεί πίςτωςθ ςτον ΚΑΕ  61-7135.006 του Διμου Ανωγείων του προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 
2020. 

12. Η δαπάνθ δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαρφνει τον Ανάδοχο.  
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