
                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
                                                            «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ »
   
Σχετ.: Η υπ΄αριθμ.     Α- 490/2022 Απόφαση  Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 περ. α) του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, ο Δήμος 
ενδιαφέρεται να αναθέσει απευθείας την υπηρεσία  με τίτλο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ »,  όπως αυτή 
περιγράφεται στην υπ.αρ. 8/2022 μελέτη.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  37.200,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. έχει 
ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022 και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 30-6265.018

Σας καλούμε  να μας αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφορά  στη διεύθυνση 
promithies@vvv.gov.gr     ή στη διεύθυνση  gnikolakopoulos@vvv.gov.gr τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
κατωτέρω  μέχρι την  Πέμπτη 31/3/2022. 

Η προσφορά σας, εκτός από  την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα κάτωθι:

1) Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε  ότι :
συμφωνείτε με τις τεχνικές προδιαγραφές και τη γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της υπ. αρ. 8/2022 
Μελέτης,  
δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού σας από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, δεν έχετε καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με 
την άσκηση της  επαγγελματικής  σας ιδιότητας ή σε αντίθετη περίπτωση  --  έχετε καταδικαστεί για τις εξής 
αξιόποινες πράξεις .................
δεν έχει επιβληθεί εις βάρος σας η  κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 
του ν. 4782/2021 παρ.4 στο οποίο αναφέρεται «Μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του καταλόγου 
αποκλεισθέντων, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς ζητούν από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου 
αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (όχι για είσπραξη χρημάτων) το οποίο θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.
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3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  (όχι για είσπραξη χρημάτων) το οποίο θα είναι  σε ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.

4) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ισχύουσας εκπροσώπησης,  που θα αναγράφει τη σύνθεση των  μελών του ΔΣ  της εταιρείας
και τον διαχειριστή της.

5)Την τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και την 
αρίθμηση που παρουσιάζονται στο παράρτημα Β’ “Τεχνικές Προδιαγραφές” της παρούσας μελέτης, περιγράφοντας 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

6)Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα για τα ονόματα των υπευθύνων που θα εκτελούν τις εργασίες ελέγχων και 
συντήρησης (προληπτική και διορθωτική) και βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει ένα τουλάχιστον σεμινάριο από 
Διαπιστευμένο Φορέα για το ΕΛΟΤ ΕΝ1176-7 όπως ισχύει, τουλάχιστον 16 ωρών σχετικά με την ασφάλεια στους 
παιχνιδότοπους και παιδικές χαρές, 

7)Υπεύθυνη δήλωση ότι  πριν την παράδοση  των υλικών της διορθωτικής συντήρησης ομάδα Β1 θα παραδίδει τα 
απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στις Τεχν. Προδιαγραφές  του παραρτήματος Β προς έγκριση.  

8)Aντίγραφο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό 
αυτό, με τις απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176-1:2017 (“Εξοπλισμός και Δάπεδα 
Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής”) ή άλλο ισοδύναμο και EN 1177:2019 
(“Δάπεδα Παιχνιδότοπων με Απόσβεση Κρούσεων - Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης”) ή άλλο 
ισοδύναμο.

9)Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η 
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ EN 71-3:2019 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών Περί 
Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”) ή άλλο ισοδύναμο. 

10)Αντίγραφο Φύλλου Ελέγχου Χημικών Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου για την περιεκτικότητα που 
αφορά στους Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες και η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ορίων και οι 
δύο στρώσεις (άνω και κάτω στρώση) που θέτει ο κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) καθώς και ο τροποποιητικός 
κανονισμός 1272/2013/ΕΕ.

11)Δήλωση του κατασκευαστή ότι τηρούνται οι παράγραφοι 4 και 6 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1:2017.

12)Εγγύηση  2 ετών τουλάχιστον  για την απόξεση  και για την διατήρηση του κρίσιμου ύψους πτώσης , από τον  κα-
τασκευαστή 

Σημειώσεις συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης:

αναλόγως της νομικής μορφής της επιχείρησής σας να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
που αφορά την ποινική κατάσταση των προσώπων που είναι υπόχρεα κατά νόμο ως ακολούθως:

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ. Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.





ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε μέλος που 
συμμετέχει στην ένωση.

                                                                                                                       
                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                  Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ                      




