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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρμόδιος: Σταύρος Λυριντζάκης, Δ/ντης

Ηράκλειο, 02.04.2019
Αρ. Πρωτ.: 1865/2019

Τηλ/Fax: 2810-338164 / 2810-226.110

Σχετ.:

E-mail: info@portheraklion.gr - website: www.portheraklion.gr

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΝΗΟΔΟΧΩΝ»
300.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
(πιστώσεις 2019)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό
Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΝΗΟΔΟΧΩΝ», με
προϋπολογισμό 300.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (με δυνατότητα προαίρεσης ποσοστού 15%,
αρθ. 337 ν.4412/2016).
Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες Αποκατάστασης Υποσκαφών Ανατολικά του Προβλήτα ΙΙ, την
Εκβάθυνση Νηοδόχων Ανάμεσα στις Προβλήτες Ι - ΙΙ –ΙΙ και τις εργασίες Δυτών στις Πλωτές Προβλήτες Λιμένος
Ηρακλείου.
Κωδικοί CPV:

[45241000-8]-Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια,
[45252124-3]- Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης,
[45248300-0] Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες.

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr ,
καθώς και στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα www.heraklionport.gr .
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 12/04/2019, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, το αργότερο έως την 17/04/2019.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάση του προτύπου τεύχους για την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 127/29.11.2017 απόφαση
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., (ΦΕΚ 4534Β΄/21.12.2017), όπως έχει τροποποιηθεί.
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η:
23/04/2019 ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η:
02/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας
τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/2610-2017 (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή
εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε
έργα κατηγορίας Λιμενικά τάξης Α2 και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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
δ) 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.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις
οικονομικών φορέων μπορούν να συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 254 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ
κοινοπραξία).
Ο κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι κατέχει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής (λόγοι αποκλεισμού,
καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), που περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης
και τα οποία αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στην Α2 και άνω τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα Λιμενικά.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους
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έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) και ισχύ τουλάχιστον έξι (06) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά τη ημέρα
διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 22/11/2019.
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του
άρθρου 97 του ν.4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. Η έγκριση
κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την με αριθμό 3/2ου Δ.Σ. Ο.Λ.Η Α.Ε./29.01.2019
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Λ.Η. Α.Ε. (αρ. πρωτ. 650/01.02.2019 ΑΔΑ: ΨΛΤ3469ΗΞΣ-ΒΘΘ, ΑΔΑΜ:
19REQ004408007) και την με αρ. πρωτ. 580/16.01.2019 (ΑΔΑ: ΨΓ5Ι469ΗΞΣ-Κ0Θ) ανάληψη υποχρέωσης/
έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2019.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (03) μήνες ημέρες και αρχίζει από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Η. Α.Ε.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Ο.Λ.Η. Α.Ε, στην ιστοσελίδα της Διαύγειας
http://sites.diavgeia.gov.gr/, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον
διαδικτυακό τόπο του ΟΛΗ Α.Ε. (www.portheraklion.gr ), ενώ θα δημοσιευθεί και σε ημερήσιες εφημερίδες,
για την ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΙΠΠΗΣ

