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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
 Ο Δήμος Δεσκάτης διακηρύττει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.   
Ο  διαγωνισμός θα  πραγματοποιηθεί με  χρήση   της  πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος. Ημερομηνία και 

ώρα λήξης υποβολής των προσφορών : 20/01/2020 , 15:00 μ.μ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας,  δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς  στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  παρ.3 του  άρθρου 6 του  
Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1/2390/2013. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 
τιμής, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης. 

     
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  205.988,80 € μαζί με το Φ.Π.Α. 

  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α. Έλληνες 
β. Αλλοδαποί 
γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά  
δ. Συνεταιρισμοί 
ε. Ενώσεις προμηθευτών 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι ίση με 1.661,20 €, και ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. , σύμφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  

 
    Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και της ιστοσελίδας του Δήμου www.dimos-deskatis.gr. 
 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από εθνικούς  πόρους μέσω του ΠΔΕ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια- Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των 

δήμων της χώρας».  
 

Δεσκάτη,    20-12-2019 
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