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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

Χίος, 12/12/2018
Αρ. Πρωτ.: 3388

Ταχ. ∆/νση:
Νεωρείων 2, 82131 Χίος
Πληροφορίες: Π. Μαµουνή
Τηλέφωνο:
2271022770
Fax:
2271040344
Email:
p_mamouni@chios.gov.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου
̟ροκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου
«Ανά̟λαση λιµένα Καρδαµύλων» ̟ροϋ̟ολογισµού 284.615,24 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α.
µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία ε̟ικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή:
∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Νοµικό Πρόσω̟ο
Οδός:
Νεωρείων 2
Ταχ.Κωδ:
82131
Τηλ.:
2271022770
Telefax:
2271040344
E-mail:
dltxiou@gmail.com
Ιστοσελίδα:
www.chiosport.gr
Κωδικός NUTS:
EL 413
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόµενοι έχουν ελεύθερη, ̟λήρης, άµεση και
δωρεάν ηλεκτρονική ̟ρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
̟ροσβάσιµο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί» της ̟ύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜ∆ΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.chioscity.gr.
3. Κωδικός CPV: 45241000-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για λιµάνια)
4. Κωδικός NUTS κύριου τό̟ου εκτέλεσης του έργου: EL 413
5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Η ̟λήρης ̟εριγραφή του ̟ρος κατασκευή
έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
Εν συντοµία το έργο αφορά στην ανά̟λαση του βόρειου τµήµατος του Λιµένα
Καρδαµύλων και συγκεκριµένα σε µια ̟εριοχή µήκους 65,00 µέτρων α̟ό το βόρειο
λιµενοβραχίονα και ̟λάτους α̟ό το κρη̟ίδωµα έως το µέτω̟ο των ̟αραλιακών
κτηρίων. Προβλέ̟εται η ανά̟λαση τµήµατος του λιµένα µε α̟οξήλωση υφιστάµενων
̟εζοδροµίων και οδοστρωµάτων και κατασκευή νέων ̟εζοδροµίων µε ̟λακόστρωση
και νέα ασφαλτόστρωση του οδοστρώµατος, το̟οθέτηση εξο̟λισµού και φωτιστικών
σωµάτων.
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6. Εναλλακτικές ̟ροσφορές: ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικών ̟ροσφορών
7. Χρόνος εκτέλεσης έργου: έξι (6) µήνες.
8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής:
8.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, ή ενώσεις αυτών ̟ου
δραστηριο̟οιούνται
σε
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ,
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ
ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ έργα, ̟ου είναι εγκατεστηµένα σε:
8.1.1.) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,
8.1.2.) σε κράτος-µέλος του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
8.1.3) σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό ̟ου η υ̟ό
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό 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 ̟ου δεν εµ̟ί̟τουν στην ̟ερί̟τωση γ' της
̟αρούσας ̟αραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή ̟ολυµερείς συµφωνίες µε την
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης.
8.2. Κριτήρια ̟οιοτικής ε̟ιλογής
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 της ∆ιακήρυξης.
8.3. Α̟αιτούµενες ̟ληροφορίες
Κατά την υ̟οβολή των ̟ροσφορών οι οικονοµικοί φορείς υ̟οβάλλουν, ε̟ί ̟οινή
α̟οκλεισµού το Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης
(ΤΕΥ∆), ως
̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι ̟ληρούνται οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟οιοτικής ε̟ιλογής, κατά το
άρθρο 23 της ∆ιακήρυξης.
9. Τεχνική και ε̟αγγελµατική ικανότητα:
Οι οικονοµικοί φορείς θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τις ελάχιστες ̟ροϋ̟οθέσεις τεχνικής και
ε̟αγγελµατικής ικανότητας κατά ̟ερί̟τωση ̟ου αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο
22.∆ της αναλυτικής διακήρυξης.
10. Υ̟οδιαίρεση σε τµήµατα: ∆ε γίνονται δεκτές ̟ροσφορές για µέρος του
αντικειµένου της σύµβασης.
11. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης: 12. Κριτήριο ανάθεσης: η ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά
α̟οκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
13. Παραλαβή ̟ροσφορών:
Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται α̟ό τους ενδιαφεροµένους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής ̟ύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υ̟οσυστήµατος.
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της ̟ροθεσµίας υ̟οβολής των ̟ροσφορών ορίζεται η
11/01/2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ̟.µ
Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών ορίζεται η
17/01/2019, ηµέρα Πέµ̟τη και ώρα 10:00 ̟.µ
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Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/01/2019 η αναθέτουσα αρχή ̟αρέχει σε
όλους τους ̟ροσφέροντες ̟ου συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης
συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες σχετικά µε τις ̟ροδιαγραφές και ο̟οιαδή̟οτε σχετικά
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 07/01/2019.
Το έντυ̟ο οικονοµικής ̟ροσφοράς, ̟αράγεται α̟ό την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
υ̟οσυστήµατος.
Για τη συµµετοχή στην ̟αρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
α̟αιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υ̟ογραφή κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της
∆ιακήρυξης.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, σύµφωνα µε τις
̟ροδιαγραφές του άρθρου 3 της ∆ιακήρυξης.
Η οικονοµική ̟ροσφορά θα συνταχθεί και υ̟οβληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 95.2(α) του
4412/2016
14. Χρόνος ισχύος ̟ροσφορών: Εννέα (9) µήνες.
15. Γλώσσα σύνταξης ̟ροσφορών: Ελληνική
16. Χρηµατοδότηση: Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό ̟ιστώσεις του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων (Εθνικοί Πόροι) ΣΑΕ 388 του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και
Ανά̟τυξης και είναι ενταγµένο στο Ανα̟τυξιακό Πρόγραµµα Ειδικού Σκο̟ού για το
Βόρειο Αιγαίο 2017-2020.
Το έργο υ̟όκειται στις κρατήσεις ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για τα έργα αυτά,
̟εριλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06 % υ̟έρ των λειτουργικών αναγκών της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 ̟αρ 3 ν.
4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υ̟έρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 ̟αρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 ̟αρ.
7 ̟ερ. θ' του ν. 4412/2016 και της υ̟' αριθµ. ∆ΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017
α̟όφασης του Υ̟ουργού Υ̟οδοµών και Μεταφορών (Β' 2235).
17. Προδικαστικές ̟ροσφυγές:
Σε ̟ερί̟τωση ̟ροσφυγής κατά ̟ράξης της αναθέτουσας αρχής, η ̟ροθεσµία για την
άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η ̟ράξη κοινο̟οιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή
τηλεοµοιοτυ̟ία ή
(β) δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης σε αυτόν
αν χρησιµο̟οιήθηκαν άλλα µέσα ε̟ικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες α̟ό την ̟λήρη, ̟ραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της ̟ράξης ̟ου
βλά̟τει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράλειψης, η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής
είναι δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της συντέλεσης της ̟ροσβαλλόµενης
̟αράλειψης.
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Η ̟ροδικαστική ̟ροσφυγή, µε βάση και τα όσα ̟ροβλέ̟ονται στο ̟.δ. 39/2017,
κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυ̟ο̟οιηµένου εντύ̟ου και µέσω της
λειτουργικότητας «Ε̟ικοινωνία» του υ̟οσυστήµατος ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή,
ε̟ιλέγοντας κατά ̟ερί̟τωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
ε̟ισυνά̟τοντας το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε την ̟αρ. 3 του άρθρου 8 της υ̟' αρ.
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.
Για το ̟αραδεκτό της άσκησης της ̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατατίθεται ̟αράβολο
α̟ό τον ̟ροσφεύγοντα υ̟έρ του ∆ηµοσίου, το ύψος του ο̟οίου ανέρχεται σε ̟οσοστό
0,50 τοις εκατό (0,50%) της ̟ροϋ̟ολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής
σύµβασης, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016. Το ύψος του
̟αραβόλου δεν µ̟ορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των
δεκα̟έντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, το ο̟οίο ε̟ιστρέφεται στον ̟ροσφεύγοντα σε
̟ερί̟τωση ολικής ή µερικής α̟οδοχής της ̟ροσφυγής του ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ριν την
έκδοση της α̟όφασης της ΑΕΠΠ ε̟ί της ̟ροσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την
̟ροσβαλλόµενη ̟ράξη ή ̟ροβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Οι ̟ροδικαστικές ̟ροσφυγές διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 4.3 της αναλυτικής
διακήρυξης.
18.∆ηµοσιεύσεις:
Η ̟αρούσα δηµοσιεύεται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στον Ελληνικό Tύ̟ο σύµφωνα µε τα άρθρα
296, 330 ̟αρ. 1 και 376 ̟αρ. 5 ν.4412/2016, και αναρτάται στο ̟ρόγραµµα "∆ιαύγεια"
diavgeia.gov.gr
19. Άλλες ̟ληροφορίες:
Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό α̟αιτείται η κατάθεση α̟ό τους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής ̟ου ανέρχεται στο ̟οσό των
5.692,30 ευρώ.
Το α̟οτέλεσµα της ∆ηµο̟ρασίας θα εγκριθεί α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου.
Προκαταβολή ̟ροβλέ̟εται σύµφωνα µε το άρθρο 16 της ∆ιακήρυξης.
Ο ̟ρόεδρος

Κέφης Αντώνιος
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