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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Σάμου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης

την

πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της

υπηρεσίας

«Αποκατάσταση

του

σκάφους

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

τύπου

ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 51.008,10 ευρώ ο οποίος αναλύεται σε:
Σύνολο εργασιών : 37.395,97 €
Δικαίωμα προαίρεσης 10% : 3.739,60 €
Συνολική αξία με προαίρεση χωρίς ΦΠΑ : 41.135,56 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 9.872,54 €
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Σάμου
Οδός: Πλατεία Δημαρχείου, Σάμος
Ταχ.Κωδ.: 83100
Τηλ.: +30 2273 53521

Telefax: +30 22730 27521
Πληροφορίες : Χατζηηλίας Χρήστος
E-mail: dimastvatheos@hotmail.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.islandofsamos.gr Για την παραλαβή των
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που
ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν
γνώση των εγγράφων της σύμβασης στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών και
Αποθήκης του Δήμου Σάμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης
να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
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3. Κωδικός CPV: 50244000 -7
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας: GR 412
5. Φορέας Χρηματοδότησης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης
είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Κωδ. ΣΑ 2016ΣΕ11110004. Η δαπάνη
για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7341.0010 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Σάμου (υπ’ αριθ. 89/2017
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανάληψη της υποχρέωσης και τη διάθεση
της πίστωσης)
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΣΕ11110004)
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 14 της Πράξης : «Μουσείο Ναυπηγικών
και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου – Β’ φάση» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7305/2376/Α2/29-11-2016 της Ειδικής
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ και έχει λάβει κωδικό MIS
5002237. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΔΕ .
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 64.7341.0010 του προϋπολογισμού του έτους 2017
του Δήμου Σάμου. Σχετικές η υπ’ αριθ. 89/2017 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του
Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 803/2017
6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη παρούσα προκήρυξη είναι:
Α. Συμπληρωματικές Εργασίες και Εργασίες αποκατάστασης γάστρας
Β. Εργασίες εξαρτισμού και πανιών
Γ. Εργασίες βιντεοσκόπησης κάθε μίας επιμέρους εργασίας των ενοτήτων Α και Β με
σκοπό τον έλεγχο της ορθότητας των εργασιών και την συγκρότηση ψηφιακού
αρχείου για το σύνολο της υπηρεσίας.
7. Εναλλακτικές προσφορές: Όχι
8. Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας: εννέα (9) μήνες
9 Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών και
που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
Σελίδα 2 από 3

ΑΔΑ: 6ΖΒΤΩ1Κ-Φ36

17PROC001666959 2017-07-10

γ) σε 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και
4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.
Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 13 της διακήρυξης.
10. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι
11. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: Δεν υπάρχουν
12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο στα Γραφεία του
Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης (κτίριο Διοικητήριο, Δερβενακίων και Α.
Αλέξη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 24/07/2017 ημέρα Δευτέρα και
ώρα λήξης η 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η
διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.
13. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα (10) μήνες
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ
του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης.
16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ
(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.islandofsamos.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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