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ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ             ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18385 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Ταχ.Δ/νση: ΠΛ.ΝΕΣΤΟΡΑ- ΠΥΛΟΣ 
Τηλέφωνο: 2723360255/234 
Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ BΟΝΤΙΤΣΟΥ 
Fax : 2723028279 
E-mail : aggelikivon@gmail.com                                           
 

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού 
για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει 
τιμής στο σύνολο των ειδών ,για την «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ » , συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας 277.850,20 € με Φ.Π.Α 24%, από πιστώσεις ΠΔΕ του 
προγράμματος ≪ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ≫, ΣΑΕ: 055 (2017ΣΕ05500010) & από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ 2019. 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 73-913200-8 ¨Υπηρεσίες πιστοποίησης», 
37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς», 14210000-6 Αμμοχάλικο, άμμος, 
λιθοτρίματα και αδρανή υλικά, 45112723-9 Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για 
παιχνιδότοπους,  34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός»,   44231000-8 «Έτοιμα πλαίσια 
περίφραξης»,  44111700-8 «Πλακίδια».  
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της    150/2019 
τεχνικής μελέτης. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Ως κριτήρια επιλογής τίθενται α) η καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας και β) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών: Δευτέρα 30/12/2019 και ώρα 17:00. 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίοι δεν αποκλείονται από τη 
συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
73,74 του Ν. 4412/16.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ίση με 4.477,10€ 
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Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 7 μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφή της. 
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.pylos-
nestor.gr, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
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