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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΛΟΗΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λιμάνι Λαυρίου
Ταχ. Κώδικας : 19500
Τηλέφωνο : 2292320430
e-mail : lavrio@hcg.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λαύριο, 20 Ιουλίου 2022
Αριθ.Πρωτ.: 8417.1/2563/2022

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος προμήθειας αεραγωγών μηχανοστασίου για την
Πλοηγίδα Π.Υ. 53 Π.Σ. Λαυρίου».
ΣΧΕΤ.: Α) Ο Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Β) Η Α/Α 306/22 με Αριθ. Πρωτ.: 3162.19/45660/2022/27-06-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./Δ.Π.Υ. Β΄ (ΑΔΑ: ΨΙΧΟ4653ΠΩ-ΨΥΙ).
1. Ο Πλοηγικός Σταθμός Λαυρίου ανακοινώνει ότι προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας δύο (02) τεμαχίων δέκα (10) μέτρων αεραγωγών
μηχανοστασίου (CPV:50241000-6) για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53 του Π.Σ. Λαυρίου, σύμφωνα με (Β) σχετική.
2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ #170,00€#
(απαλλασσόμενων Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 - συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων υπέρ Δημοσίου). Η προμήθεια θα γίνει άπαξ.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Λαυρίου / Πλοηγικός Σταθμός Λαυρίου, στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2292320401 και 2292320430,
προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους.
4. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά με κάθε πρόσφορο μέσο, επί της οποίας να
αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, μέχρι την 29-07-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 στη
Γραμματεία του Π.Σ. Λαυρίου / Κ.Λ. Λαυρίου, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές απαιτήσεις.
5. Η προμήθεια θα ανατεθεί σε μειοδότη, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που
αυτός αρνηθεί ή δεν προσέλθει για την εκτέλεση της, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που
προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Η αποπληρωμή της δαπάνης θα γίνει από το ταμείο της
Παγίας του Πλοηγικού Σταθμού.
6. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση απαιτηθεί.Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΟΥΜΠΟΣ Χρήστος
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Τεχνικές απαιτήσεις (φ.01)
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Π.Υ. 53 Π.Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν έγγραφο περιγράφονται οι τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με την προμήθεια αεραγωγών
μηχανοστασίου για κάλυψη αναγκών της Πλοηγίδας Π.Υ. 53 του Π.Σ. Λαυρίου.
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν εβδομήντα ευρώ #170,00€#
(απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 - συμπεριλαμβανομένων
κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) που χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. Οι
προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών τα οποία περιγράφονται
αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους προϋπολογισμούς.
III. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής.
ΙV. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
Τα υπό προμήθεια είδη καθώς και η συνολική ποσότητα αυτών αναγράφονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
Α/Α
ΕΙΔΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CPV
ΑΞΙΑ
01

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΊΟΥ

Δύο (02) τεμάχια
10 μέτρων

50241000-6

Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων

170,00€
(ΚΑΕ 1439)
170,00€

V. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Από την Υπηρεσία μας απαιτούνται αεραγωγοί – φυσούνες μηχανοστασίου τύπου COBI TEXOFLEX BLACK.
VΙΙ. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
Ως τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται ο Πλοηγικός Σταθμός Λαυρίου που βρίσκεται στο
λιμένα ΛΑΥΡΙΟΥ. Η μεταφορά και η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει με μέριμνα και έξοδα
του ανάδοχου. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο κατόπιν επικοινωνίας με τον
Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου.
VIII. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
Η παρακολούθηση θα γίνεται από το προσωπικό του Πλοηγικού Σταθμού Λαυρίου και η παραλαβή των
υπό προμήθεια ειδών με βεβαίωση που θα εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του Πλοηγικού Σταθμού
Λαυρίου.
IX. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες, με κάθε πρόσφορο μέσο, υπογεγραμμένες από τον
νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα με πλήρη και σαφή περιγραφή των υπό προμήθεια ειδών και
την προσφερόμενη τιμή σε Ευρώ η οποία θα αναγράφεται αριθμητικώς.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

01

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΊΟΥ

Δύο (02) τεμάχια 10 μέτρων
ΣΥΝΟΛΟ

X. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
-

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ
Εκατόν εβδομήντα
ευρώ (170,00€)
Εκατόν εβδομήντα
ευρώ (170,00€)

