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Ύδρα 07 Αυγούστου 2019 
Αριθµ. Πρωτ.  503   

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Ύδρας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την 

ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου µε τίτλο «Επισκευή του αλιευτικού 

καταφυγίου στην θέση Καμίνι Ν. Ύδρας», εκτιµώµενης συνολικής αξίας σύµβασης 

479.032,26  ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή). Η οικονοµική προσφορά 

των διαγωνιζοµένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς των 

επιµέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες τιµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 95 

παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, µε έλεγχο οµαλότητας των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης. 
• Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Υ∆ΡΑΣ 

Τηλ. 22980 52333 

Telefax 22980 53913 

E-mail limhydra@otenet.gr 

• Πρόσβαση στα έγγραφα: 
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 Ύδρας 

www.ydra.gov.gr. 

• Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:  EL307  

• Κωδικός CPV: 45243300-5 

• Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: α. Ανακατασκευή της εξωτερικής θωράκισης 

του προσήνεµου µώλου, β. Ενίσχυση της θωράκισης του υπήνεµου µώλου 

• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 
• ∆ιάρκεια σύµβασης: Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) µήνες από 

την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 





• Προϋποθέσεις συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
  
που δραστηριοποιούνται  σε έργα ΛΙΜΕΝΙΚΑ και που είναι 

εγκατεστηµένα σε: α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 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. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει 

είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης. 
• Λόγοι αποκλεισµού / Κριτήρια επιλογής: Σύµφωνα µε το άρθρο 22 της 

διακήρυξης. 
• Η σύµβαση δεν υποδιαιρείται σε τµήµατα. 
• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφεροµένους 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε 

ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήµατος. Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα 

συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

υποσυστήµατος. Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

προσκοµίζεται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Η εν 

λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν 

προηγµένη ψηφιακή υπογραφή. 
• Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον 

συµµετέχοντα στον διαγωνισµό για διάστηµα εννέα (9) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της 

προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
• Η ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 

4/9/2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 
• Η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 

10/9/2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. 
• Γλώσσα διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία, 

καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται 

από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
• Χρηµατοδότηση: Το Έργο χρηµατοδοτείται από Π∆Ε .και ιδίου πόρους  ∆εν 

προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
• Προδικαστικές προσφυγές: Σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της διακήρυξης. 
• Εγγύηση συµµετοχής: Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση 

από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 

του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.582 

ευρώ. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, ήτοι µέχρι 4/7/2020, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Λ.Τ. Υ∆ΡΑΣ 
 
 

Ιωάννης Μπελεγρής 




		2019-08-08T13:39:56+0300
	IOANNIS BELEGRIS




