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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή του αναδόχου
εκτέλεσης του έργου με τίτλο:
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ
ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
Εκτιμώμενης αξίας 1.154.813,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),
ήτοι 1.431.968,24 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
[CPV: 45241000-8 «Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια»]
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
-

Την από Σεπτεμβρίου 2017 μελέτη του έργου που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Πρέβεζας, με τίτλο: «Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας», που εγκρίθηκε
με την απόφαση 188/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας.

-

Την με αριθμό Δ20/οικ.2326/Φ.40/Μ/26.10.2018 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών (ΑΔΑ: Ω7ΤΨ465ΧΘΞ-Τ5Ρ), με την οποία έγινε δέσμευση πίστωσης ποσού ενός
εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57000001
της ΣΑΕ 570 του Π.Δ.Ε. για το έργο με τίτλο: «Επισκευή κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου
Πρέβεζας», προκειμένου να δημοπρατηθεί, ανατεθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί, από το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω απόφαση.

-

Την από 21.8.2020 Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας του εξειδικευμένου μελετητικού γραφείου
«ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»

-

Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Παραλιακό Μέτωπο Πρέβεζας, η οποία είναι
άκρως επείγουσα και ενδέχεται να εγκυμονεί άμεσα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια
πληθυσμού και υποδομών, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα

-

Την υπ’ αριθμ. 117/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΩΣ14ΟΞΑΖ-ΓΒ5) δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε η
δημοπράτηση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» το συντομότερο δυνατόν, με προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32
παρ. 2, περ. γ’ και 32Α ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, μεταξύ περιορισμένου αριθμού
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εξειδικευμένων επιχειρήσεων στην κατασκευή λιμενικών έργων.
-

Τις υπ’ αρίθμους 467/2020 και 98/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Π.Τ. σε ορθή επανάληψη για την Προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας, δυνάμει της οποίας ο Δήμος Πρέβεζας
ανέλαβε την υποστήριξη του Δ.Λ.Τ. για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην εν λόγω Προγραμματική Σύμβαση.

-

Την υπ’ αριθμ. 120/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πρέβεζας (ΑΔΑ: 6ΔΙΜΟΞΑΖ-9ΜΣ) δυνάμει της οποίας:
α) εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της σύμβασης
κατασκευής του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α
του ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4605/2019,

-

β) εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης
σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32Α του ν. 4412/ 2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το ν. 4605/2019, για την επιλογή αναδόχου της
σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ», με την υπ’ αριθμ. 467/2020
απόφαση της Οικονομική Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ: ΨΘ1ΟΩΞΧ-ΦΦΜ).
γ) εγκρίθηκε ο Πίνακας εργοληπτικών επιχειρήσεων που θα κληθούν να μετέχουν στην
διαδικασία διαπραγμάτευσης και θα κατέχουν πτυχίο 3ης τάξης και άνω στην κατηγορία
Λιμενικών Έργων, ο οποίος αποτελείται από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
- ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΜΕΕΠ 6ης τάξης ΛΙΜΕΝΙΚΑ
- ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ, ΜΕΕΠ 5ης τάξης ΛΙΜΕΝΙΚΑ
- ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ, ΜΕΕΠ 3ης τάξης ΛΙΜΕΝΙΚΑ
και
δ) εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ Πρέβεζας, Κος
Γεωργάκος Νικόλαος για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών δημοπράτησης
και των τυχόν επαναλήψεων της και τη διαμόρφωση των λοιπών όρων της σύμβασης, με
βάση την προσφορά του μειοδότη.
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
περιορισμένο αριθμό εργοληπτικών επιχειρήσεων του Πίνακα Αποδεκτών, για τη συμμετοχή στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
σύμφωνα με την παρ. 2.γ του άρθ. 32 του Ν. 4412/2016 και με το άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016,
όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρθ. 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019, για την ανάδειξη αναδόχου
εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ
ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».
1. Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Οδός : Ελευθερίου Βενιζέλου 20.
Ταχ.Κωδ. : 48100
Τηλ. : 2682022478
E-mail : litaprev@gmail.com
Πληροφορίες: κ. Ν. Γεωργάκο, κ. Κ. Μωραΐτη
Εργοδότης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Προϊσταμένη Αρχή : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.Λ.Τ.
Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία : Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο : ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή
εκτέλεσης του έργου, θα ενημερώσουν για τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή στον
ανάδοχο.
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, θα ενημερώσουν τους προσφέροντες ή τον ανάδοχο
για τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν
καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

2. Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
2.1.
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ.
2γ. του Ν.4412/2016 (λόγω κατεπείγουσας ανάγκης), ως τροποποιήθηκε με το αρ.43 του Ν.
4605/2019
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β) το έντυπο οικονομικής προσφοράς,
γ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,
δ) το τιμολόγιο δημοπράτησης,
ε) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
στ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής,
ζ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή επί όλων των ανωτέρω.
2.2.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να λαμβάνουν γνώση του φακέλου του έργου και των
συμβατικών τευχών δημοπράτησης στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας Ελευθερίου
Βενιζέλου 20 (πληροφορίες: κ. Ν. Γεωργάκο, κ. Κ. Μωραΐτη )
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 09.11.2020 ημέρα Δευτέρα.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας www.dimosprevezas.gr.

3. Περιγραφή του έργου
Το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» αφορά την εκτέλεση των αναγκαίων επειγουσών
εργασιών για την άμεση αντιστήριξη και αποκατάσταση των βλαβών των κρηπιδωμάτων του
παράλιου μετώπου της Πρέβεζας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά συμβατικά
τεύχη του έργου που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και πέραν αυτών όλες εκείνες
τις εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προέκυψαν, από τους τελευταίους σεισμούς της 05/02/2019 & 21/03/2020 καθώς και των
τελευταίων έντονων πλημμυρικών καιρικών φαινομένων, κατά μήκος του κρηπιδώματος
επιδεινώνοντας έτσι το σύνολο σχεδόν αυτού με σημαντικές καθιζήσεις επί του εσωτερικού
μετώπου, αλλά κυρίως με μεγάλες ρωγμές που συνοδεύονται με σημαντικές μετακινήσεις αυτού
προς τη θάλασσα, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης μετά και από την από 21.08.2020 Τεχνική Έκθεση
Αυτοψίας της εταιρείας Έδαφος – Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. αλλά και από τις οδηγίες των
Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Προϋπολογισμός έργου
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.431.968,24 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο
χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, με ενάριθμο 2014ΣΕ57000001 της ΣΑΕ570 για τη χρηματοδότηση
του έργου με τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS GEORGAKOS
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ».
Ημερομηνία: 2020.11.09 16:02:38 EET
5. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού στην έδρα του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Οι προσφορές μπορούν επίσης να κατατεθούν και στο πρωτόκολλο
του Δ.Λ.Τ. Πρέβεζας, μέχρι την προθεσμία που καθορίζεται με τη παρούσα (οπότε αναγράφεται από
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τον υπεύθυνο υπάλληλο η ημέρα και, σε περίπτωση κατάθεσης την καταληκτική ημερομηνία λήξης,
η ώρα παραλαβής). Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Οι φάκελοι
προσφορών θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σφραγισμένοι και θα πρέπει να αναγράφουν
ευκρινώς τα ακόλουθα:
(i) την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής
(ii) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»
(iii) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
(iv) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
Οι φάκελοι προσφορών θα περιλαμβάνουν, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως προκαταρκτική απόδειξη ότι πληρούνται τα
κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους διαγωνιζόμενους για διάστημα έξι (6) μηνών, ενώ
δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.

6. Λόγοι αποκλεισμού - Κριτήρια επιλογής
6.1. Οι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και
76 του ν. 4412/2016 και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων
73 και 74 του ν. 4412/2016.
6 .2. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
6.3. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ισχύει η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν 3669/08,
όπως ισχύει, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.
6.4. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ισχύει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που ορίζεται στο άρθρο 100 του Ν3669/08, όπως
ισχύει, αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

7. Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης.
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8. Κρατήσεις
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/2019, καθώς και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/
ΦΝ466/ 12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).
9. Προκαταβολή
Προβλέπεται προκαταβολή στο έργο μέχρι 10%, σύμφωνα με την παράγραφο το αθρ 150§1,2&3α
του Ν4412/2016.
10. Κανόνες διαπραγμάτευσης – Κριτήριο ανάθεσης - Υπογραφή σύμβασης
Με τη παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής :
9.1.
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
9.2.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας των προσφορών ορίζεται η 16η Νοεμβρίου
2020, ημέρα Δευτέρα ως εξής :
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.,
ώρα 15:00 π.μ.
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΤΕ,
ώρα 15:00 π.μ.
ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΕ, ώρα 15:00 π.μ.
9.3.
Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αμέσως μετά το πέρας της
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών ως εξής:
α. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η
επωνυμία του οικονομικού φορέα και ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και
μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από την Επιτροπή οι φάκελοι
δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς.
Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφονται και ελέγχονται τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και κατόπιν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
και μονογράφονται οι οικονομικές προσφορές.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης. Για την εφαρμογή του ελέγχου
ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95, 98 του ν. 4412/2016.
β. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους
προσφέροντες για την υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών.
γ. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε πίνακα
κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και αποτελεί μέρος του πρακτικού της.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 5 της
παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της υποβολής. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής
συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και υποβολής τους.
Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε
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παράρτημά του που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη
ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει.
δ. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο
μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
ε. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
στ. Ο μειοδότης θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16 και των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ν. 4412/16 προκειμένου να προχωρήσει η
διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης.
ζ. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής του άρθρου 6.1 της παρούσης, η διαδικασία σύναψης της σύμβασης
ματαιώνεται.
η. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα
της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση
της διαδικασίας) και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση .
θ. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους
προσφέροντες. Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
στον οριστικό πλέον ανάδοχο, ο οποίος και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης.
ι. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
κ. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.
11. Προδικαστικές προσφυγές
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, ως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4605/2019, και το υπ’
αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)».
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά με την χρήση του τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό
παρατίθεται στο ανωτέρω Π.Δ, κατατίθεται στην αναθέτουσα αρχή και κοινοποιείται με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). Για το
παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον προσφεύγοντα
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παράβολο υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό(0,50 %)
της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν
μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων
(15.000) ευρώ.

12. Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την ανάθεση και εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και των τευχών
διαπραγμάτευσης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, όπως ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α/Α Ε/Ε
ΜΕΕΠ
(Κατ./Τάξη)
1
ΤΟΜΗ
ΛΙΜ/6η
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

2

3

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΑΤΕ

ΚΕΠΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΕ

ΛΙΜ/5η

ΛΙΜ/3η

Διεύθυνση
Ερμού 25,
ΤΚ 14564,
Κηφισιά

Λ. Κύμης 155,
ΤΚ 14122,
Ηράκλειο
Αττικής

Αγίου
Κωνσταντίνου
13,
ΤΚ18532,
Πειραιάς
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