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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Αγιά, 10-04-2020
Αρ. Πρωτ.: 3246

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
του διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»,
ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α: 1) της πράξης:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Αγιάς, διακηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ (Α/Α: 1) της πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ».
Η σύμβαση θα εκτελεστεί (κύριος τόπος παράδοσης των ειδών) στο Δ. Αγιάς Ν. Λάρισας (Κωδικός NUTS:
GR142).
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής, για κάθε τμήμα-ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 90 του Ν. 4412/2016. Η
κατακύρωση του διαγωνισμού για κάθε τμήμα – ομάδα θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει τη
συνολικά χαμηλότερη τιμή για τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 151.293,16 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.: 28.706,84 ευρώ), οπότε
ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 180.000,00 ευρώ. Οι αριθμοί αναφοράς ονοματολογίας (C.P.V)
είναι: 33193000-9, 33196200-2, 39515400-9 και 34928471-0.
Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα-ομάδες:
 ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ 1: "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πρόσβασης ΑΜΕΑ", εκτιμώμενης
αξίας 78.108,83€ με το ΦΠΑ 13%,
 ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ 2: "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ",
εκτιμώμενης αξίας 98.691,60€ με το ΦΠΑ 24%,
 ΤΜΗΜΑ 3: ΟΜΑΔΑ 3: "Ενημερωτικές πληροφοριακές πινακίδες ΑΜΕΑ", εκτιμώμενης αξίας
3.199,57€ με το ΦΠΑ 24%.
Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής, στο Τεύχος
Τεχνικών Προδιαγραφών και στο Τεύχος Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 8/2018 (Τροποποιημένης)
μελέτης του Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελούν έγγραφα της σύμβασης και αναπόσπαστο μέρος της
αναλυτικής διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4412/2016 και την αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ
1924/02.06.2017/τ.Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» στον
διαγωνισμό που έλαβε Συστημικό Αριθμό: 90978.
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 14/04/2020, ημέρα Τρίτη. Καταληκτική ημερομηνία και
ώρα υποβολής προσφορών: 04/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 08/05/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10:30π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
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.
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 και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr).
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε
ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) των
προσφερόμενων ειδών ανά ομάδα, με ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για όλα τα τμήματα – ομάδες, ως αυτά
προσδιορίζονται παραπάνω και με βάση την με αριθμό 8/2018 (Τροποποιημένη) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που
περιλαμβάνονται στην ομάδα ή τις ομάδες για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος, επί ποινή απαραδέκτου.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε
τρία (3) τμήματα – ομάδες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα –
ομάδες 1,2 και 3 σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται πλήρως τα κριτήρια ανάθεσης της
σύμβασης, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
Δεν γίνονται δεκτές - με ποινή αποκλεισμού - εναλλακτικές προσφορές.
Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92,
παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθούν να καταθέσουν
προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου της σύμβασης ξεχωριστά, για
ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Κωδ. ΣΑ Ε1551. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.60.7135.03 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αγιάς.
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Η σύμβαση αποτελεί Υποέργο (Α/Α: 1) της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020» με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. 3932/1263/Α3/29-6-2018 (ΑΔΑ: 62ΕΛ465ΧΙ8-7ΜΜ) του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5027356. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική
διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά – Λάρισας, Τ.Κ.: 400 03, τηλέφωνο: 2494350113-114 & 6973824489, Fax:
2494023783, E-mail: tydimosagias@gmail.com, Αρμόδιοι υπάλληλοι: Α. Μπαρτζώκα/E. Ντουλούλη, τις εργάσιμες
μέρες και ώρες μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Τα τεύχη του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ενώ το πλήρες τεύχος της διακήρυξης
διατίθεται ακόμη, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Αγιάς, στον δικτυακό τόπο:
http://www.dimosagias.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αγιά, 10/04/2020
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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