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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511605-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καρπενήσι: Εξοπλισμός παιδικής χαράς
2022/S 181-511605

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΥΔΡΑΣ 6
Πόλη: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Κωδικός NUTS: EL643 Ευρυτανία / Evrytania
Ταχ. κωδικός: 36100
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΤΟΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2237350030
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.karpenissi.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.karpenissi.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική υπηρεσία/γραφείο

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 33 ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
37535200 Εξοπλισμός παιδικής χαράς

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση εξοπλισμού 
παιδικών χαρών, δαπέδων ασφαλείας, άμμου/βοτσάλου κατάλληλης κοκκομετρίας και αστικού εξοπλισμού για 
την πλήρη αναβάθμιση 33 υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 885 501.55 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45236210 Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL6 Κεντρική Ελλάδα / Kentriki Elláda
Κωδικός NUTS: EL643 Ευρυτανία / Evrytania

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών 
χαρών, δαπέδων ασφαλείας, άμμου/βοτσάλου κατάλληλης κοκκομετρίας και αστικού εξοπλισμού για την πλήρη 
αναβάθμιση 33 υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου
Οι επεμβάσεις που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:
• Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα-ζώνη νηπίων και ζώνη παιδιών, 
στους χώρους άνω των 400m2, με εξοπλισμούς που παρέχουν τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικούς τύπους 
δραστηριοτήτων.
• Συνδυασμό εξοπλισμών μικτών ηλικιακών ομάδων για τους χώρους έκτασης κάτω των 400m2, με τουλάχιστον 
τρεις (3) διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων.
• Προσθήκη εξοπλισμών που ενισχύουν την συμμετοχή παιδιών όλων των δεξιοτήτων (κατάλληλα για όλους – 
«accessible for all»).
• Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού που προσφέρει ποικιλία επιλογών για παιχνίδι και διαφορετικούς βαθμούς 
δυσκολίας αναλόγως με την ηλικιακή ομάδα.
• Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις, με ποικιλία στην επιλογή των υλικών 
και σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ1176, ΕΝ1177 και ΕΝ71-3 (έγχρωμα συνθετικά δάπεδα, χυτά και πλακίδια, 
φυσικά υλικά, όπως χώμα, γρασίδι και άμμος/βότσαλο κατάλληλης κοκκομετρίας, ανάλογα με το ύψος πτώσης 
των εξοπλισμών ανά χώρο), προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για αισθητηριακό παιχνίδι, με διάφορα υλικά και 
υφές.
• Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού σε κατάλληλες θέσεις (καθιστικά, κάδοι απορριμμάτων, βρύσες, φωτιστικά, 
κλπ).
• Οριοθέτηση κάθε χώρου παιδικής χαράς με κατάλληλη περίφραξη και είσοδο, ικανού ανοίγματος.
• Προσθήκη πληροφοριακής πινακίδας σε κάθε παιδική χαρά, με τους κανόνες χρήσης και λειτουργίας.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 885 501.55 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
6.1.1 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.2.13) 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:
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 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 μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 Ελλάδα 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:
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

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:
α) να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο και πιστοποίηση κατά ISO 9001 σχετικά με την εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού παιδικής χαράς και δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών.
β) δηλώνουν το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που διαθέτουν, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 
έλεγχο της ποιότητας (οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 3 άτομα αρμόδια για τον έλεγχο 
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της ποιότητας σε όλα τα στάδια εκτέλεσης της σύμβασης αθροιστικά. Τα άτομα αυτά πρέπει να ανήκουν στο 
προσωπικό του οικονομικού φορέα).
Τα ανωτέρω οποία θα αξιολογηθούν ως οι ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις – δικαιολογητικά, επί ποινή 
αποκλεισμού.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται θα πρέπει να 
καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης .

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με το μέρος 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της διακήρυξης.

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

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/10/2022
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: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/11/2022
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 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. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 
πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης .
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η 
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/09/2022
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