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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
(Ε.Τ.Θ.Α.)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020»
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
H ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΘΑ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1/CLLD 25 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών
τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις δημοσίου
χαρακτήρα]).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
της πράξης:
«Προμήθειας Πλωτής Εξέδρας με Σταθμούς Παροχών»
Ο Δήμαρχος Χάλκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας:
«Προμήθεια Πλωτής Εξέδρας με Σταθμούς Παροχών», συνολικού προϋπολογισμού
118.540,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 146.989,60 € (με ΦΠΑ 24%).
Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 5069567 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο
«Προμήθειας Πλωτής Εξέδρας με Σταθμούς Παροχών».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και φέρει τον συστημικό
αριθμό 163413, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 18η Ιουλίου 2022
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34513300-9 - πλωτές αποβάθρες θαλάσσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην παράγραφο «2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης»
της διακήρυξης.
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Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων
ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών
κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και των
πρότυπων τευχών που εκδόθηκαν από την ΕΑΑΔΗΣΥ.
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, 5, 6 και 7 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 .
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 2.370,80 ΕΥΡΩ και η
σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Χάλκης. Η ισχύς της θα είναι
τουλάχιστον 30 ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5
της διακήρυξης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις
καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4 της διακήρυξης.
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014
– 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(Ε.Τ.Θ.Α.) και συγκεκριμένα από την ΣΑ Ε0861. Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι
2017ΣΕ08610040.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Χάλκης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο
2246360210, από την κα Αγγελική Βογιατζόγλου, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και
Περιβάλλοντος
και
στα
email:
antidimarxos.texnikon@dimoschalkis.gr,
info@dimoschalkis.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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