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1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Σάμης,
προκηρύσσει
ανοικτό
διαγωνισμό για την ανάθεση της
δημόσιας σύμβασης μελέτης «ΕΡΓΑ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ
ΑΓ.
ΕΥΦΗΜΙΑΣ»,
εκτιμώμενης
αξίας
378.179,17 € πλέον Φ.Π.Α. 24%
(δηλαδή 468.942,17 € με Φ.Π.Α.).
2.
Είδος
δημόσιας
σύμβασης:
«Δημόσια σύμβαση μελέτης» του
άρθρου 2 §1 περ. 7α και «δημόσια
σύμβαση άνω των ορίων» του
άρθρου 2 §1 περ. 28 του Ν. 4412/16.
Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Με
τη χρήση των επιμέρους εργαλείων
και
διαδικασιών
του
Εθνικού
Συστήματος
Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Τρόπος επιλογής αναδόχου: «Ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.
4412/16.
Κριτήριο
για
την
ανάθεση
της
σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Τρόπος
υποβολής
οικονομικών
προσφορών: Προσφερόμενη τιμή ανά
κατηγορία μελέτης και συνολική τιμή
για την εκτέλεση της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 95 §3 του Ν.
4412/16.
H ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα
γίνει σύμφωνα με τον N. 4412/16, ΦΕΚ147/Α’/8-8-2016 ως ισχύει. Η αναλυτική
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί
σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο
τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για τη σύναψη
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

μελετών. Η προκήρυξη σύμβασης
δημοσιεύτηκε
στην
Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
αρ. 2022/S 002-003187 (σημείωση:
αποστολή 30-12-2021, δημοσίευση 4-12022).
3.
Τεχνικό
αντικείμενο δημόσιας
σύμβασης:
Το
αντικείμενο
της
μελέτης του έργου η αναβάθμιση των
υφιστάμενων
λιμενικών
εγκαταστάσεων του λιμένα της Αγ.
Ευφημίας, της Δημοτικής Ενότητας
Πυλάρου
του
Δήμου
Σάμης
Κεφαλληνίας.
Περιλαμβάνει
την
κατασκευή
κυματοθραύστη,
τη
διαπλάτυνση
παραλιακών
κρηπιδωμάτων, την εγκατάσταση
πλωτού
προβλήτα,
την
επέκταση/προώθηση
παραλιακού
μετώπου
και
τη
διαμόρφωση
επιστρώσεων.
Κατά
τα
λοιπά
σύμφωνα με τα αναλυτικά έγγραφα της
σύμβασης.
Κωδικοί
κύριου
λεξιλογίου
CPV:
71322000-1 (Υπηρεσίες εκπόνησης
τεχνικών μελετών για την κατασκευή
έργων
πολιτικού
μηχανικού),
71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης
τεχνικών
μελετών),
71313400-9
(Εκτίμηση
περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για κατασκευαστικά
έργα).
4. Οι απαιτούμενες κατηγορίες μελετών
και η ανάλυση της προεκτιμώμενης
αμοιβής
ανά
κατηγορία
μελέτης,
συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων
δαπανών (15%), είναι:
μελέτη
κατηγορίας 21 (γεωτεχνικές μελέτες
και έρευνες): 132.503,63 €, μελέτη
κατηγορίας 11 (μελέτες λιμενικών
έργων):
130.571,10
€,
μελέτη
κατηγορίας
27
(περιβαλλοντικές
μελέτες): 48.121,22 €, μελέτη ΣΑΥΦΑΥ:
4.104,36
€,
Τεύχη
Δημοπράτησης: 7.103,07 € και
απρόβλεπτες δαπάνες 48.360,51 €.
Περιλαμβάνεται ακόμα και η χορήγηση
πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον
Ανάδοχο κατά το άρθρο 184 §8 του Ν.
4412/16.
5. Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί”
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής www.sami.gov.gr.
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Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με
τα
έγγραφα
της
σύμβασης
παρέχονται μέχρι τις 1/2/ 2 02 2.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 7 / 2/ 20 22, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 10:00.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει
από τους ενδιαφερομένους μόνο
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήματος
του διαγωνισμού της μελέτης: 186 084
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης
των
προσφορών
ορίζεται
η
11/2/ 2021 ,
ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00.
6. Η συνολική προθεσμία για την
περαίωση
του
αντικειμένου
της
σύμβασης είναι οκτώ (8) μήνες από
την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο
184 §1 του Ν. 4412/16).
7. Δικαιούμενοι συμμετοχής στον
διαγωνισμό:
Δικαίωμα
συμμετοχής
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται
στην
εκπόνηση
μελετών
των
κατηγοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 12.1 της παρούσας και που είναι
εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης,
β)
κράτος-μέλος
του
Ευρωπαϊκού
Οικονομικού
Χώρου
(Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση
καλύπτεται
από
τα
Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και δ) 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. Οι
ενώσεις
οικονομικών
φορέων
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ.
2, 3 και 4 του άρθρου 19 (κριτήρια
επιλογής) της αναλυτικής διακήρυξης
και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ.
1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν
απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να
περιβληθούν
συγκεκριμένη
νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η

ένωση των φυσικών ή νομικών
προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια
ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια
ποιοτικής
επιλογής,
όπως
αυτά
καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.
Ανάλογα με το κράτος εγκατάστασης οι
προσφέροντες
προσκομίζουν
τα
κατάλληλα δικαιολογητικά απόδειξης
καταλληλότητας
της
άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας και
απόδειξης εκπλήρωσης των λοιπών
κριτηρίων επιλογής (δεν απαιτείται
οικονομική
και
χρηματοοικονομική
επάρκεια,
απαιτείται
τεχνική
και
επαγγελματική ικανότητα), σύμφωνα με
την αναλυτική διακήρυξη.
8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών. Για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η
κατάθεση
εγγυητικής
επιστολής
συμμετοχής ύψους 7.415,00 €, με ισχύ
τουλάχιστον μέχρι τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς. Στη παρούσα σύμβαση
δεν
προβλέπεται
η
χορήγηση
προκαταβολής στον Ανάδοχο.
9. Η παρούσα δημόσια σύμβαση
μελέτης χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΣΑΜ 989 ΚΕ 2021ΣΜ98900070 και
υπόκειται στους όρους και τις κρατήσεις
που προβλέπονται για τις συμβάσεις
αυτές.
10. Κατά τα λοιπά ισχύουν ό,τι ορίζει ο
Ν. 4412/16 και η αναλυτική διακήρυξη
του έργου που εγκρίθηκε από την
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμης
με με την υπ’ αρ. 336/21-12-2021
(ΑΔΑ: ΨΓΝΔ46ΜΓ3Ι-Ι39) απόφασή
της.
11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Σάμης.
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