
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                         Καλαμάηα 07/06/2019 

ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 

ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

Απ. Ππωη. 24120 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ο Δήμαπσορ Καλαμάηαρ 

 

πποκηπωζζει ζςνοπηικψ διαγυνιζμψ με ζθπαγιζμένερ πποζθοπέρ και κπιηήπιο 

καηακωπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλψηεπη ηιμή) για ηην ανάδειξη αναδψσος εκηέλεζηρ 

ηηρ ςπηπεζίαρ: ««ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΑΙΓΙΚΩΝ ΥΑΡΩΝ (2019)», πποχπολογιζμοω 

44.999,60 εςπϊ με ηο Φ.Π.Α. 

1. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Η διακήπςξη και η πεπίλητη θα αναπηηθοων ζηο 

ΚΗΜΓΗ, ζηο ππψγπαμμα «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» ζηην ιζηοζελίδα ηος Γήμος Καλαμάηαρ 

(www.kalamata.gr) ψπος θα παπέσεηαι ελεωθεπη, άμεζη και πλήπηρ ππψζβαζη ζ’ 

αςηά και ζε μια ηοπική εθημεπίδα. Οι ενδιαθεπψμενοι μποποων επίζηρ να λάβοςν 

γνϊζη ηυν εγγπάθυν ηηρ ζωμβαζηρ απψ ηη Γιεωθςνζη Γευηεσνικϊν Τπηπεζιϊν, 

Σμήμα Πάπκυν Αλζςλλίυν και Παιδικϊν Υαπϊν γπαθείο 0.04. καηά ηιρ επγάζιμερ 

ημέπερ και ϊπερ.  

2. Κωδικόρ CPV: CPV 50870000-4 

3. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ και διάπκεια: Η ζωμβαζη αθοπά ζηη 

ζςνηήπηζη ηυν παιδικϊν σαπϊν ηος Γήμος Καλαμάηαρ για ένα έηορ. 

4. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γεν γίνονηαι αποδεκηέρ 

5. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  

5.1. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ ζηη διαδικαζία ζωνατηρ ηηρ παποωζαρ ζωμβαζηρ έσοςν 

θςζικά ή νομικά ππψζυπα και, ζε πεπίπηυζη ενϊζευν οικονομικϊν θοπέυν, ηα 

μέλη αςηϊν, πος είναι εγκαηεζηημένα ζε: 

α) κπάηορ-μέλορ ηηρ Ένυζηρ, 

β) κπάηορ-μέλορ ηος Δςπυπαφκοω Οικονομικοω Υϊπος (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηπίηερ σϊπερ πος έσοςν ςπογπάτει και κςπϊζει ηη Γ, ζηο βαθμψ πος η ςπψ 

ανάθεζη δημψζια ζωμβαζη καλωπηεηαι απψ ηα Παπαπηήμαηα 1, 2, 4 και 5 και ηιρ 

γενικέρ ζημειϊζειρ ηος ζσεηικοω με ηην Ένυζη Πποζαπηήμαηορ I ηηρ υρ άνυ 

ςμθυνίαρ, καθϊρ και  

δ) ζε ηπίηερ σϊπερ πος δεν εμπίπηοςν ζηην πεπίπηυζη γ΄ ηηρ παποωζαρ 

παπαγπάθος και έσοςν ζςνάτει διμεπείρ ή πολςμεπείρ ζςμθυνίερ με ηην Ένυζη ζε 

θέμαηα διαδικαζιϊν ανάθεζηρ δημοζίυν ζςμβάζευν. 

5.2. Οι ενϊζειρ οικονομικϊν θοπέυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν πποζυπινϊν 

ζςμππάξευν, δεν απαιηείηαι να πεπιβληθοων ζςγκεκπιμένη νομική μοπθή για ηην 

ςποβολή πποζθοπάρ.  

5.3. ηιρ πεπιπηϊζειρ ςποβολήρ πποζθοπάρ απψ ένυζη οικονομικϊν θοπέυν, ψλα 

ηα μέλη ηηρ εςθωνονηαι ένανηι ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ αλληλέγγςα και ειρ 

ολψκληπον. 

 Καηά ηην ςποβολή πποζθοπϊν οι οικονομικοί θοπείρ ςποβάλλοςν ηο Σςποποιημένο 

Ένηςπο Τπεωθςνηρ Γήλυζηρ (ΣΔΤΓ) (αποηελεί μέπορ ηηρ διακήπςξηρ) ηηρ παπ. 4 

ηος άπθπος 79 ν. 4412/2016 ηηρ ΔΑΑΓΗΤ, ψπυρ εγκπίθηκε με ηην ςπ' απιθ. 

158/2016 Απψθαζη ηηρ Δνιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν ςμβάζευν (ΦΔΚ Β 

3698/16.11.2016). υρ πποκαηαπκηική απψδειξη ππορ ανηικαηάζηαζη ηυν 

πιζηοποιηηικϊν πος εκδίδοςν δημψζιερ απσέρ ή ηπίηα μέπη, επιβεβαιϊνονηαρ ψηι ο 

εν λψγυ οικονομικψρ θοπέαρ πληποί πποχποθέζειρ πος θέηει η διακήπςξη. 

6. Παπαλαβή πποζθοπών: Ο διαγυνιζμψρ θα διενεπγηθεί ζηο Γημαπσείο 

Καλαμάηαρ, ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016, ηην 25/06/2019 ημέπα 

Σπίηη. Η ϊπα έναπξηρ παπαλαβήρ πποζθοπϊν είναι 9:30 π.μ. και η ϊπα λήξηρ 

10:00 π.μ. Μεηά ηη λήξη ηηρ παπαλαβήρ πποζθοπϊν θα ξεκινήζει η διαδικαζία 

αποζθπάγιζηρ, ενϊπιον ηηρ Δπιηποπήρ διαγυνιζμοω. 

7. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Έξι (6) μήνερ απψ ηην ημεπομηνία ςποβολήρ ηυν 

πποζθοπϊν. 



  

8. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Δλληνική 

9. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάνη θα βαπωνει ηον ΚΑ 35.7332.03 ηος 

πποχπολογιζμοω 2019 ηος Γήμος. 
 

 

  

Ελεςθεπία με ημεπομηνία δημοζίεςζηρ 11/06/2019 

 

 

 

       Ο Δήμαπσορ 

 

 

           Παναγιώηηρ Ε. Νίκαρ 


