
  

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Βόλος        09-06-2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ.:   42695    
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ      
 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ–
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 199.380,84 € (συμπεριλ. του ΦΠΑ) 
 

Ο Δήμαρχος Βόλου 

 επαναπροκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό (κάτω των ορίων) διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ–ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ  » προϋπολογισμού  199.380,84 €  με το Φ.Π.Α.  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ 81 (ΚΤΙΡΙΟ ΣΠΙΡΕΡ), 2ος όροφος, - GR 38 333, Βόλος, Ελλάδα –   τηλ: 24210 94038, 24210 

97504 – Ιστοσελίδα: http://dimosvolos.gr - αρμόδιοι για πληροφορίες Αποστολία Σόφη (μελέτη-τεχν. 
Προδιαγραφές)  και Ιωάννης Παπαγεωργίου (χειριστής διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ) - Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο:  ap.sofi@volos-city.gr και detxn@volos-city.gr. 
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 
διεύθυνση διαδικτύου http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
http://dimosvolos.gr. 

3. Κωδικοί CPV:   : 37535210-2, 37535230-8, 37535250-4, 37441600-7, 37535200-9, 37535220-5        
14211100-4, 34928471-0         
4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης. Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση 

του εξοπλισμού και των δαπέδων πτώσης για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών  αλλά και 

τη δημιουργία νέων που βρίσκονται εντός των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου.  

5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.  
6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Οκτώ (8) μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 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 ΣΔΣ,  
καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
8.  Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
3.216,00 €  (2% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της προμήθειας χωρίς το ΦΠΑ). 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (20 
άρθρων-σειρών) καθώς και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας (των 20 άρθρων-σειρών) της 
προμήθειας του προϋπολογισμού. 
10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:  Δεν υπάρχουν. 
11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής. 
12. Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη 
http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 4η-
Ιουλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η    10η 
Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και η ώρα έναρξης είναι η 15:00. Η ημέρα λήξης υποβολής  προσφορών 
είναι η 28η Ιουνίου 2022  ημέρα Τρίτη και η ώρα λήξης είναι η 15:00. 
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13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. 
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
15. Χρηματοδότηση: Αναφέρεται αναλυτικά στην παρ.1.2 του άρθρου 1 της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού.  

16. Προδικαστικές προσφυγές: Αναφέρονται αναλυτικά στην παρ.3.4 του άρθρου 3 της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού. 

17. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 
καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 

Συστημικό Αριθμό : 163114. 
18. Έξοδα δημοσιεύσεων: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων του διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει 
τον ανάδοχο Οικονομικό Φορέα στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η προμήθεια. 

 

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 
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