
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Χαλκίδα 06-04-2020
ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                                             Αριθμ.πρωτ:  9648                            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ,  Τ.Κ. 34100 
ΠΛΗΡΟΦ: Κούμαρος Αντώνιος
ΤΗΛ: 221355172-3 
Μ  AIL:     antonios.koumaros@dchalkideon.gr  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού,για την   «Προμήθεια εξοπλισμού  

προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. τουριστικών παραλιών Δήμου Χαλκιδέων»  , προϋπολογισμού  

226.628,00   ευρώ με ΦΠΑ για το έτος 2020».  

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ

Πόλη ΧΑΛΚΙΔΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός 34100

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS GR642

Τηλέφωνο 2221355172

Φαξ 2221035002

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο antonios.koumaros@dchalkideon.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΟΥΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimoschalkideon.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ΟΤΑ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ).

  

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η  ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

  Ευρωπαϊκή Ένωση
 Ευρωπαϊκό Ταμείο
 Περιφερειακής Ανάπτυξης

( )ΕΤΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  & ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   & ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΤΠΑ ΤΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ

        Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.dimos-xalkideon.gr/




Στοιχεία Επικοινωνίας 

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: 
www.promitheus.gov.gr 

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες και  από:

την  διεύθυνση http://www.dimoschalkideon.gr/

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού προσβασιμότητας  Α.Μ.Ε.Α. τουριστικών 

παραλιών Δήμου Χαλκιδέων Προϋπολογισμού 226.628,00 ΜΕ ΦΠΑ.

A/A ΤΜΗΜΑΤΑ-CPV
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡ. ΑΞΙΑΣ

(€)  Φ.Π.Α 
24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡ. ΑΞΙΑΣ
(€)  Φ.Π.Α 

13%  

1.

Μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη - συσκευή 
για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στη  θάλασσα.

CPV 33196200-2
- 124.400,00 

2.
Διάδρομος Παραλίας για ΑμεΑ 

CPV 33196200-2
26.000,00 -

3.

Μη μόνιμο Συναρμολογούμενο Αποδυτήριο για 
ΑμεΑ  

CPV 33196200-2
18.000,00 -

4.
Φορητή Χημική Τουαλέτα για ΑμεΑ

CPV 33196200-2
14.000,00 -

5.
Σήμανση ΑμεΑ ανά σημείο παρέμβασης

CPV 33196200-2
4.400,00 -

6.
Ομπρέλα θαλάσσης 

CPV 33196200-2
7.000,00 -

ΣΥΝΟΛΟ 69.400,00 124.400,00 

ΦΠΑ 24% 16.656,00

ΦΠΑ 13% 16.172,00 

http://www.dimoschalkideon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 226.628,00

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα είδη του διαγωνισμού για το σύνολο της 

αναφερόμενης ποσότητας, όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη του Δήμου, οι προσφορές πρέπει 

να αναφέρουν  τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η τιμή μονάδας σε οποιοδήποτε 

ΕΙΔΟΣ του διαγωνισμού ''ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ''  να υπερβαίνει  την αντίστοιχη τιμή μονάδος 

που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της Συνταχθείσας  μελέτης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 226.628,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α .

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 12 μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει τιμής.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ  ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή  πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Με  την  δημοσίευσή  του

στην  Διαδικτυακή  πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Παρασκευή

24-04-2020

16:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το 

Γραφείο Προμηθειών (κ. Αλεξίου Μαρία &  Κούμαρο Αντώνη) οδός Ληλαντίων & Μεγασθένους 

και στα τηλέφωνα 2221355173-2221355172 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό:90457.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




Επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω  οι συμμετέχοντες πρέπει να  καταθέσουν

στην διαδικασία  τα ακόλουθα:

 1)  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΤΕΥΔ)  της παρ. 4 του άρθρου

79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016), ως προκαταρκτική απόδειξη

προς  αντικατάσταση  των  πιστοποιητικών  που  εκδίδουν  δημόσιες  αρχές  ή  τρίτα  μέρη,

επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις για την ανάθεση: 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με την παρ 2.2.2 η οποία προσκομίζεται σε έντυπη

μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ.

εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

3) Όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται  από στη  Μελέτη του Δήμου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

των προσφορών.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ  ΒΑΚΑ




		2020-04-06T14:43:18+0300




