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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
««Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη» τύπου σακολέβα, για το Μουσείο
Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου»
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου
προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της
υπηρεσίας «Αποκατάσταση του σκάφους “Καλή Τύχη” τύπου σακολέβα, για το Μουσείο
Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με προϋπολογισμό 190.000,00
ευρώ ο οποίος αναλύεται σε:
Σύνολο εργασιών : 139.296,19 €
Δικαίωμα προαίρεσης 10% : 13.929,62 €
Συνολική αξία με προαίρεση χωρίς ΦΠΑ : 153.225,81 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 24% : 36.774,19€
Κωδικός CPV: 50244000 -7 και 39522000-7
Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση της υπηρεσίας «Αποκατάσταση του σκάφους «Καλή Τύχη»
τύπου σακολέβα, για το Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου».
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συστήσει Ομάδα Έργου µε κατάλληλο οργανωτικό
σχήμα, στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο Υπεύθυνος Έργου, που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις του έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει συναφή γνώση και εμπειρία σε
τουλάχιστον έναν από τους τομείς:
•

Εργασίες κατασκευής ή αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

•

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης κατασκευής ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

•

Εργασίες διεύθυνσης ή μελέτης αποκατάστασης ξύλινων σκαφών παραδοσιακού τύπου.

•

Εργασίες συντήρησης ξύλου με εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο συντηρητών του ΥΠΠΟ.
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•

Εργασίες κατασκευής ή αρματώματος παραδοσιακών πανιών, όπως σακολέβα ή λατίνι ή

μπούμα (ράντα) ή ψάθα.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ)

μέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 6/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής
πύλης, την 10/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
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 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, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς .
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.
και ανέρχεται στο ποσό των 3.064,52 € Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα
διακήρυξη.
Η ισχύς της προσφοράς είναι δέκα (10) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες και αρχίζει από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση παράτασης του έργου πέραν της προαναφερόμενης
ημερομηνίας, θα παραταθεί αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.
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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. : 64.7341.0011
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ανατολικής Σάμου
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 15 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 ΣΑ
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 (αριθ. ενάριθ. έργου
2016ΣΕ11110004)
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) .
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 93574
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη και η προκήρυξη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL) :

www.islandofsamos.gr στη διαδρομή : www.islandofsamos.gr ►

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► Διαγωνισμοί – προκηρύξεις.
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 22730 53527, fax:
22730 27521, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευάγγελος Μαχαίρας) στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ανατολικής Σάμου

(οδός Δερβενακίων & Α. Αλέξη - κτίριο Διοικητήριο ,

Τ.Κ. 83100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ANATOΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΜΗΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
(Τόπος – Ημερομηνία)
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