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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Εκμίσθωση δικαιώματος εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στην
επισκευαστική ζώνη της Μαρίνας Αγίου Νικολάου
Άγιος Νικόλαος, 22/11/2017
Αρ. Πρωτ. 1677

Ο Πρόεδρος
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
ανάδειξη

αναδόχου

εκτέλεσης

της

Εκμίσθωση

υπηρεσίας

δικαιώματος

εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στην επισκευαστική ζώνη της Μαρίνας Αγίου
Νικολάου, προϋπολογισμού 247.738,11. ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν.)
Εκμετάλλευση Μαρίνας και χώρου στάθμευσης
Διεύθυνση: Μαρίνα Αγίου Νικολάου, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος.
Τηλέφωνο: 2841082384-5
Fax: 2841082386
Email: ekounenaki@daean.gr

Κωδικός NUTS: EL432 (Νομός: Λασιθίου)

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης

υπάρχει

στη

διεύθυνση

διαδικτύου

www.promitheus.gov.gr.

Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από
το γραφείο της ΔΑΕΑΝ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 63725300-0, 63726610-3, 63726300-7, 90910000-9
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4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL432
(Νοµός: Λασιθίου)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: είναι η εκμίσθωση του δικαιώματος
εκμετάλλευσης των υπηρεσιών ανέλκυσης, καθέλκυσης και μεταφορά σκαφών με τη
βοήθεια του ανυψωτικού μηχανήματος και του τρέιλερ του αναδόχου, καθαρισμού
των υφάλων, εναπόθεσης των σκαφών στην ξηρά και χρήση γερανού στην
επισκευαστική ζώνη της Μαρίνας Αγ. Νικολάου. Οι ποσότητες και η αξία των
ζητούμενων υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:

CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

63725300-0

Υπηρεσίες Ανέλκυσης Πλοίων

63726610-3

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Υπηρεσία /
Κίνηση
Υπηρεσία /
Κίνηση

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΣΟ ΠΡΟ
ΦΠΑ

396

70.200,00

Υπηρεσίες Καθέλκυσης Πλοίων
374
Μεταφορά και εναπόθεση
63726300-7
σκαφών στην ξηρά
Ημέρα
38.400
90910000-9
Καθαρισμός Υφάλων
Υπηρεσία
380
63725300-0
Χρήση Γερανού
Ώρα
20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2018 2019
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%

65.969,60
39.424,00
22.915,20
1.280,00
199.788,80
47.949,31
247.738,11

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται

7. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: έως 31/12/2019

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
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.),
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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.1
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή2 για την
υποβολή προσφοράς3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.4

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο
μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 21/12/2017 ημέρα Πέμπτη. Η ημέρα έναρξης
παραλαβής προσφορών είναι 23/11/2017 και η ώρα έναρξης η 15:00 Η ημέρα λήξης
παραλαβής προσφορών είναι η 15/12/2017 και η ώρα λήξης 15:00. Μετά τη λήξη της
παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης,
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
1

2
3

4

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η
Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών
που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για
τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον
οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77,
εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την αρχή της
αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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11. Χρόνος ισχύος προσφορών: 12 μήνες από την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.98.03.0000 του
προϋπολογισμού εξόδων της ΔΑΕΑΝ ετών 2018-9. Σχετική η υπ’ αριθ. 180/2017
απόφαση του ΔΣ της ΔΑΕΑΝ

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,
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του
Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360
παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης
δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή.
(άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
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(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 στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 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. Ειδικά για την
άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 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. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο
από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της
σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των
εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα
έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο
ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με
απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά
τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
366. (άρθρο 364)
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Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και
του ΠΔ 39/2017.

15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
εφημερίδες: «ΑΝΑΤΟΛΗ», «ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑ», «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΗΧΩ των
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» την 22/11/2017.

Ο Πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ

Φαρσάρης Μιχάλης
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