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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοινώνει, ότι προτίθεται να προβεί στην διενέργεια διαγωνισμού για
την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.
2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριάντα ευρώ (2.030,00€),
συμπεριλαμβανομένων νομίμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ (βάσει Ν.2859/2000).
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας/
Πλοηγικό Σταθμό στο τηλέφωνο : 2513-505420 προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους εσώκλειστη σε
σφραγισμένο φάκελο, επί του οποίου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου με την ένδειξη :
«Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 του Πλοηγικού Σταθμού
Καβάλας» μέχρι και την 16/07/2021 και ώρα 13:00 π.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Γενική
Γραμματεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, 2ος όροφος, διεύθυνση: Αβέρωφ 01, Τ.Κ.: 654 03, Καβάλα,
όπου και θα εξεταστούν δημόσια.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση των εργασιών
συντήρησης-επισκευής της πλοηγίδας Π.Υ.22 του Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.
II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριάντα ευρώ #2.030,00€#
συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου Φ.Π.Α. Ο
προϋπολογισμός της παρούσας εκτέλεσης εργασιών επιμερίζεται ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ
ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ Π.Υ. 22
ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ ΤΗΣ ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ Π.Υ.22

02

ΞΥΣΙΜΟ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΟΣ

# 2.030,00€ #

03

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΔΡΟΒΟΛΗ

04

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΑΣΤΑΡΙ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΟΣ

Η δαπάνη θα πραγματοποιηθεί σε βάρος των πιστώσεων του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας του
οικονομικού έτους 2021 ΚΑΕ 0829στ και ΚΑΕ 0882στ και θα πληρωθεί από την Παγία Προκαταβολή του
Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.Ο προμηθευτής βαρύνεται για κάθε τιμολόγιο με τις νόμιμες κρατήσεις,
oι οποίες είναι οι εξής:
-4% επί της καθαρής αξίας υπέρ Μ.Τ.Ν.
-2% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ε.Λ.Ο.Α.Ν.
-2% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Ν. & Ε.Λ.Ο.Α.Ν.
-0,07% επί της καθαρής αξίας υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
-0,06% επί της καθαρής αξίας υπέρ Α.Ε.Π.Π.
-3% χαρτόσημο επί των ανωτέρω κρατήσεων υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.
-20% υπέρ ΟΓΑ επί του αθροίσματος των ανωτέρω χαρτοσήμων.
Από τον προμηθευτή παρακρατείται φόρος εισοδήματος ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας και
χορηγείται σχετική βεβαίωση για την παρακράτηση του Φ.Ε. και απαλλαγής Φ.Π.Α.
Σημειώσεις:
-Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των υπό εκτέλεση
εργασιών του ανωτέρω πίνακα.
-Επισημαίνεται ότι πριν την υποβολή της προσφοράς, κατόπιν συνενόησης με την αρμόδια
Υπηρεσία, συνιστάται ο επιτόπιος έλεγχος – αυτοψία των υπό εκτέλεση εργασιών στην πλοηγίδα
Π.Υ. 22 Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας.

III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει χαμηλότερης τιμής.

IV. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
H εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών, θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις της
Ελληνικής νομοθεσίας και της ναυτικής τέχνης.
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V. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο τόπος παράδοσης των υπό εκτέλεση εργασιών θα προσδιοριστεί στον ανάδοχο με την
υπογραφή της σύμβασης.
VI. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος αποπεράτωσης των υπό εκτέλεση εργασιών δε θα ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ημέρες
καιρού επιτρέποντος, ο οποίος θα άρχεται από την επόμενη ημέρα της υπογραφής της σύμβασης.
VII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υπό
εκτέλεση εργασιών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης και Οριστικής
Παραλαβής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας/Πλοηγικού Σταθμού.
VIII. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υπό εκτέλεση εργασιών με την
προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής στο Κεντρικό
Λιμεναρχείο Καβάλας/Γραφείο Πλοηγικού Σταθμού.
Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ελάχιστον τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Α) Τιμολόγιο
Β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφέροντες δύνανται να υποβάλλουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα
αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 του Ν. 4412/16) τα κάτωθι:
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
β) Η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής (Κ.Λ.ΚΑΒΑΛΑΣ/ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ),
γ) Ο τίτλος παροχής υπηρεσιών των υπό εκτέλεση εργασιών (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ
ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ Π.Υ22 ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ).
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ( 16-07-2021),
ε) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (του προσφερόμενου).
Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει δύο (02) υποφακέλους με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβληθείσες προσφορές θα είναι σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στον φάκελο των τεχνικών απαιτήσεων και θα περιέχουν τα κάτωθι:

1. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται κάθε έγγραφο και
δικαιολογητικό που τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του προσφέροντος σύμφωνα με τις παραπάνω
τεχνικές προδιαγραφές και σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75)
υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που επιθυμεί να υποβάλει
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προσφορά με την οποία ο προσφέρων θα δηλώνει, ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεξαιρέτως
όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών.
2. ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον σφραγισμένο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα
κάτωθι:
-Πλήρης και σαφής περιγραφή των υπό εκτέλεση εργασιών.
-Την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη
η τιμή ολογράφως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη
επιβάρυνση κατά την κείμενη νομοθεσία – μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για παράδοση των υπό
εκτέλεση εργασιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
-Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον τρείς μήνες).
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα
που ακολουθεί:
Α/Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

-Η προσφορά θα πρέπει να είναι πρωτότυπη να μην έχει διορθώσεις και να φέρει σφραγίδα και
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου/προσφέροντα.
-Η τεχνική προσφορά αποσφραγίζεται πρώτη και μόνο αν γίνει αυτή αποδεκτή, αποσφραγίζεται
και η οικονομική προσφορά.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ο Προσωρινός Ανάδοχος, ενημερώνεται εγγράφως από την Επιτροπή αξιολόγησης μέσω
της επισπεύδουσας Υπηρεσίας (Κ.Λ.Κ./Π.Σ.Κ.) για την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 73 και 74 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147), σε
σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης του. Ο φάκελος αυτός, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη ¨ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ¨ και τον τίτλο των υπό εκτέλεση εργασιών, θα περιλαμβάνει
επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι:
Α. Απόσπασμα σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄
147).
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα με την
ιδιότητα μέλους του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή
προσώπου που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως τους
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διαχειριστές Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιριών Ο.Ε. και Ε.Ε. καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμων Εταιριών και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου συνεταιρισμών.
Εφόσον με την προσκόμιση του ανωτέρω αποσπάσματος προκύπτει εις βάρος του
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έστω για έναν από τους λόγους που
προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147), η
αναθέτουσα Αρχή, αποκλείει τον οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9, του άρθρου 80, του
Ν.4412/2016 (Α΄ 147), αντί του προαναφερθέντος αποσπάσματος, δύναται να υποβάλει
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Eν λόγω
Υπεύθυνη Δήλωση δύναται να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω της Eνιαίας Ψηφιακής Πύλης
(gov.gr).
B. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησής είναι ενήμερος ως προς τις
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα).
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει ότι ο εν λόγω
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά τα ρητώς οριζόμενα στην παράγραφο 2, του άρθρου 73,
του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 12 και 13, του άρθρου 80, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Αν δεν προσκομισθούν ή προσκομισθούν εκπροθέσμως τα παραπάνω δικαιολογητικά ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο των παραπάνω
δικαιολογητικών η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων εκ των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και
74, του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), απορρίπτεται εξ ολοκλήρου η προσφορά του υποψηφίου
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εφόσον υπάρχει άλλη αποδεκτή
οικονομική προσφορά και εφόσον τα ¨ Δικαιολογητικά Κατακύρωσης¨ πληρούν τις
προϋποθέσεις.
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