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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σάµος, 13 / 12 / 2019
Αριθ. Πρωτ. 5419

Σάµος, Τ.Κ. 83100
Τηλ.: 22733 50101
Fax: 22730 24401

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. O ∆ήµος Ανατολικής Σάµου, ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή
αναδόχου εκτέλεσης της προµήθειας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ»
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 34953000 «Ράµπες πρόσβασης»
και συµπληρωµατικό Λεξιλόγιο (VOC) : Για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού για τη διευκόλυνση της
πρόσβασης ΑΜΕΑ σε πέντε παραλίες της Σάµου (Μαούνες Βαθέος, Κοκκάρι, Ποτάµι Καρλοβάσου,
Ποτοκάκι, Μαραθόκαµπος). Συγκεκριµένα προβλέπεται:
1. ∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης
2. Προµήθεια και εγκατάσταση µη µόνιµων αυτόµατων βοηθητικών υποδοµών πρόσβασης στη
θάλασσα.
3. Προµήθεια χηµικών τουαλετών
4. Κατασκευή και τοποθέτηση κινητών αποδυτηρίων
5. Κατασκευή και τοποθέτηση διαδρόµου παραλίας
6. ∆ηµιουργία χώρων σκίασης
7. Εγκατάσταση κατάλληλων πινακίδων σήµανσης
8. Εργασίες διαµόρφωσης χώρων – χωροθέτηση.
9. Ντουζ
2. Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται σε 329.648,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) και αναλύεται
ως εξής :

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΦΠΑ 13 ή 17 % (ανάλογα το είδος)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΤΙΜΗ €
286.955,55 €
42.692,45 €
329.648,00 €

2. Χρηµατοδότηση : Η προµήθεια είναι ενταγµένη στο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ειδικού σκοπού για το
Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 και χρηµατοδοτείται από το Π∆Ε (ΣΑΕ388) .Η δαπάνη θα βαρύνει τον
ΚΑ:30.7336.0009 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου µε το ποσό 329.648,00 €.
3. Παραλαβή εγγράφων σύµβασης – Επικοινωνία : Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου
(www.islandofsamos.gr).
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Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου στο
τηλέφωνο 2273353521 αρµόδιος υπάλληλος κ. Κυπραίου Ιωάννης, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (fax
επικοινωνίας: 2273027521).
4. Υποβολή προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, A/A ΕΣΗ∆ΗΣ 82991 µέχρι και την 21/1/2020 και ώρα
10.00, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον ν.4412/2016, ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 21/1/2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00
από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
5. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει της τιµής.
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής : 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 Σ∆Σ, 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.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
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 Σ∆Σ, 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.
7. 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 ένα τοις εκατό (1%) της προεκτιµόµενης αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο
ποσό των δύο χιλιάδων οχτακοσίων εβδοµήντα ευρώ (2.870 €).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του, διενεργούντος το διαγωνισµό, φορέα, ήτοι του ∆ΗΜΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ.
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.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 20/12/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
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αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής.
8. Χρόνος ισχύος προσφορών : Οι προσφορές ισχύουν για διάστηµα δέκα (10) µηνών από την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
9. Προθεσµία περάτωσης της υπηρεσίας : Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται
σε πέντε (5) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
10. Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής : Ενώπιον της «Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών» (Α.Ε.Π.Π.).
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.
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 ΕΣΗ∆ΗΣ
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 ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της µε αρ. 56902/215 Υ.Α..
11. Προσφορές : Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του συµβατικού αντικειµένου. Εναλλακτικές
προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
12. Χορήγηση προκαταβολής : Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τους όρους
του αρ. 72 και 187 του Ν, 4412/2016.
∆εν προβλέπεται η χορήγηση πριµ.
13. Κατακύρωση δηµοπρασίας : Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Ανατολικής Σάµου.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Η Ελληνική γλώσσα.
Η προκήρυξη διαβιβάστηκε για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
12/12/2019.

Σάµος, 13/12/2019
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
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