ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Άγιος Νικόλαος: 24/08/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 11386

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων
θαλάσσιων προορισμών Δήμου Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 208.293,60 € με Φ.Π.Α. 13% και
24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ
Οδός: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ
Ταχ.Κωδ.: 72100
Τηλ.: 2841340124
Telefax: 2841022257
E-mail: mademetzou@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΔΕΜΕΤΖΟΥ
Ιστοσελίδα: www.dimosagn.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
3. Κωδικοί CPV: 44211200-4, 24955000-3, 39515400-9, 33196200-2, 44191000-5, 34928471-0,
45233270-2, 35121700-5, 38291000-1, 72300000-8
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας:
EL 432 (Λασίθι)
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση
μη μόνιμων διατάξεων για την αυτόνομη πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα και μη μόνιμων
βοηθητικών εγκαταστάσεων που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα ανθρώπων με κινητικές αναπηρίες ή
με περιορισμένη κινητικότητα σε τέσσερις (4) παραλίες του Δήμου Αγίου Νικολάου.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 176.140,00 € χωρίς Φ.Π.Α. (208.293,60 € με
Φ.Π.Α. 13% και 24%).
Τα προς προμήθεια είδη έχουν κατανεμηθεί στις παρακάτω Ομάδες:
ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Α'

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA
DEMETZOU
Ημερομηνία: 2020.08.24 15:23:04 EEST

Περιγραφή Είδους
Μη μόνιμη βοηθητική διάταξη
για την αυτόνομη πρόσβαση
ΑμεΑ (CPV: 33196200-2)
Μη μόνιμο, λυόμενο, ξύλινο
αποδυτήριο προδιαγραφών για
ΑμεΑ (CPV: 44211200-4)
Σύστημα
αντικλεπτικής
προστασίας (συναγερμός) (CPV:
35121700-5)
Σύστημα παρακολούθησης
καιρικών συνθηκών παραλίας –
Εφαρμογή Τηλεμετρίας (CPV:
38291000-1)
Δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου
προσβασιμότητας (CPV:
72300000-8)

Τιμή
μονάδος

Μονάδα
μέτρησης

23.000,00
4.500,00

Τεμ.
Τεμ.

650,00

Τεμ.

3.000,00

Τεμ.
Κατ΄αποκοπή
παροχή
5.000,00
υπηρεσιών
Συνολική Αξία

Περιγραφή Είδους

4

Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων κ.ά.
(CPV: 39515400-9)
Χωροθέτηση-διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης
αποκλειστικά για ΑμεΑ (CPV: 45233270-2)

ΦΠΑ
%

Αξία με
ΦΠΑ

13

103.960,00

24

22.320,00

24

3.224,00

24

3.720,00

24

6.200,00

92.000,00

4

18.000,00

4

2.600,00

1

3.000,00

1

5.000,00
120.600,00

ΤΜΗΜΑ (ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ) Β'
Τιμή
Μονάδα
μονάδος
Μέτρησης

Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (χημική
τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ (CPV:
24955000-3)
Μη μόνιμος φορητός χώρος υγιεινής (βιολογική
τουαλέτα) προδιαγραφών για ΑμεΑ (CPV:
24955000-3)
Λυόμενος ξύλινος διάδρομος παραλίας για ΑμεΑ
(CPV:44191000-5)

Επιγραφή σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα)
(CPV: 34928471-0)

Αξία
χωρίς
ΦΠΑ

Ποσότητα

139.424,00

Ποσότητα

Μερική
Αξία

4.500,00

Τεμ.

1

4.500,00

6.500,00

Τεμ.

1

6.500,00

80,00

Μέτρο

213

17.040,00

1.500,00

Τεμ.

8

12.000,00

1500,00

Κατ΄αποκοπή
εργασία

5

7.500,00

4

8.000,00
55.540,00
13.329,60
68.869,60

2.000,00

Τεμ.
Καθαρή Αξία
Αξία ΦΠΑ 24%
Συνολική Αξία με ΦΠΑ

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού για τη συνολική ωστόσο
προκηρυχθείσα ποσότητα (τεμάχια/μέτρα) κάθε τμήματος (ομάδα ειδών) με ποινή αποκλεισμού, όπως
παρουσιάζονται στην μελέτη της Δ/νσης Μελετών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Είναι δυνατή η ανάθεση όλων των τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα αρκεί σε κάθε τμήμα να είναι ο
μειοδότης.

6.

Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές.

7.
Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε μέγιστο
οριζόμενο διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα προς προμήθεια είδη
θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που
περιγράφονται στο διάγραμμα οδεύσεων του Παραρτήματος Ι (32/3368/05-03-2020 Μελέτη) της παρούσας
και στις θέσεις που προβλέπονται.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
8.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 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, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
8.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων.
9.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής επί του συνόλου του κάθε τμήματος (Α, Β) του ενδεικτικού
προϋπολογισμού όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1.3 της αναλυτικής διακήρυξης.
10. Παραλαβή προσφορών:.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ.

16η Σεπτεμβρίου 2020 (16/09/2020),

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr. την 24η Σεπτεμβρίου 2020 (24/09/2020), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
11.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13.
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο
Εσωτερικών,
μέσω
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
"ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020", ΚΩΔ. ΣΑΕ 1551. Φορέας υλοποίησης είναι ο
Δήμος Αγ. Νικολάου, Κωδ. ΣΑ Ε1551. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 02.64.7341.01 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αγίου Νικολάου οικονομικού έτους 2020, με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2019ΣΕ15510003).
Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και είναι ενταγμένο ως
υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-20» με βάση την Απόφαση

Ένταξης με αρ. πρωτ. 623/108/A3/04-02-2019 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και την με αρ.
πρωτ. 1212/Β3/250/27-02-2019 τροποποίησή της και έχει λάβει κωδικό MIS 5029992.
14.
Προδικαστικές προσφυγές Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. 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, διαφορετικά
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 την προκήρυξη η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Το αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής δεν εφαρμόζεται εάν υποβληθεί μόνο μία (1)
προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (άρθρο 364 Ν. 4412/2016).
15.
Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 95525
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:



σε μια τοπική εφημερίδα (Ανατολή) και
σε μια νομαρχιακή εφημερίδα (Νέα Επαρχία)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL)
: www.dimosagn.gr ( Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί)
16.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή
συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό του 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης άνευ ΦΠΑ.,
ποσού 3.522,80 €.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για ένα από τα Τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης
συμμετοχής υπολογίζεται επί της προϋπολογιζόμενης αξίας, άνευ ΦΠΑ του κάθε τμήματος.
Αναλυτικά παρακάτω φαίνεται το ποσό της εγγύησης συμμετοχής για κάθε τμήμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
ΤΜΗΜΑ Α
120.600,00
2.412,00
ΤΜΗΜΑ Β
55.540,00
1.110,80
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ

