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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ XIOY
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1641/6-6-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

CPV: 45112400 NUTS: EL 413

Το Δ.Λ.Τ. Χίου διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 114.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ με την χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 97.082,77 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,
απρόβλεπτα)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της
Τεχνικής Περιγραφής. Εν συντομία με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται η αποκατάσταση των
λειτουργικών βαθών στο ανατολικό τμήμα του κεντρικού λιμένα της Χίου.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων 2018 με φορέα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Σ.Α.Ε189/Κωδικός έργου 2018ΣΕ18900040). Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον
Ανάδοχο.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται σε ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, που είναι εγκατεστημένα σε:
 σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
 σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),
 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
 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.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28/6/2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ
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Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 4/7/2019, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 10:00 π.μ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των

1.949,00 ευρώ (χίλια εννιακόσια σαράντα εννιά).
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Τρείς (3) μήνες.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της
επαγγελματικής του δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, καθώς
και την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες
απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική διακήρυξη.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.chioscity.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως 20/6/2019 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/6/2019.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για
την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271351619, fax: 2271351622, αρμόδιος υπάλληλος
για επικοινωνία Νεαμονίτης Νικόλαος.
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική
διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Χίου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANTONIOS
KEFIS

Κέφης Αντώνιος

