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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διακήρυξη για Σύμβαση Μελέτης
με τίτλο:
«Μελέτες λιμενικών έργων στα Κύθηρα»
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤHΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ)
Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και της εκτιμώμενης αξίας των δικαιωμάτων
προαίρεσης: ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό του 74.055,79 € μαζί με το Φ.Π.Α.
Κωδικοί CPV: 79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης:
Αντικείμενο της μελέτης θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων καταστροφών και ζημιών των λιμενικών
εγκαταστάσεων, με την τεκμηριωμένη πρόταση των ενδεδειγμένων προς τούτο μέτρων/έργων και τα οποία θα
αδειοδοτηθούν περιβαλλοντικά. Ειδικότερα θα μελετηθούν:
 Η διερεύνηση των αιτιών των ζημιών από την κυματική δράση στον προσήνεμο μώλο του καταφυγίου της Πλατιάς
Άμμου. Προτάσεις για άρση φυσικών και τεχνιτών ογκόλιθων και ανακαστασκευή του έργου με ενίσχυση της
θωράκισης, επισκευές τυχόν υποσκαφών και σπηλαιώσεων, κρηπιδωμάτων κλπ.
 Η πρόταση των κατάλληλων μέτρων και έργων για την προστασία και την αναβάθμιση του προσήνεμου μώλου
Καψαλίου και της βελτίωσης της λειτουργικότητας του καταφυγίου στο Πίσω Γιαλό.
 Η διερεύνηση εγκατάστασης πλωτού μονοναύδετου για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιου στον όρμο
Καψαλίου.
Δικαίωμα συμμετοχής:
Προϋποθέσεις
συμμετοχής/Καταλληλόλητα
επαγγελματικής
δραστηριότητας
και
τεχνικής/επαγγελματικής
καταλληλόλητας:
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα
Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές
προθεσμίες του άρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ή στο Μητρώο Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις κατηγορίες μελετών που αναφέρονται παρακάτω. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Οι κατηγορίες πτυχίων που απαιτούνται είναι οι κατηγορίες 11 (Μελέτες λιμενικών έργων), 16 (μελέτες τοπογραφίας)
και 27 (περιβαλλοντικές μελέτες). Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος με ελάχιστη
εμπειρία τέσσερα (4) χρόνια για κάθε κατηγορία πτυχίων. Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν επί πλέον και τις
κάτωθι απαιτήσεις:
 Οι προσφέροντες οφείλουν στο πλαίσιο της παρούσας να διαθέσουν κατ’ ελάχιστον το παρακάτω εξειδικευμένο
προσωπικό που θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «Ομάδα Μελέτης»:
o Έναν λιμενολόγο μηχανικό με οκταετή εμπειρία σε ανάλογες μελέτες ή/και υπηρεσίες συμβούλου.
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o Έναν περιβαλλοντολόγο μηχανικό με οκταετή εμπειρία σε ανάλογες μελέτες ή/και υπηρεσίες συμβούλου.
 Να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία, έχοντας στο ενεργητικό τους την εκπόνηση μίας (1) τουλάχιστον
παρόμοιας εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά (7) ετών. Ως παρόμοιες νοούνται οι εξής
μελέτες:
o Μελέτες επισκευών θωρακίσεων και κρηπιδωμάτων, και
o Μελέτες πλωτών ναυδέτων εξυπηρέτησης πλοίων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να
έχουν εγκριθεί.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος
της ένωσης για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης που αναλαμβάνει.
Γενικός χρόνος παράδοσης – Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Διεξαγωγή Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθμό 01/2022
Διακήρυξη του ΔΛΤΚ και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η πρόσβαση στη
Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών,
θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
του
Υπουργείου
Ανάπτυξης
και
Ανταγωνιστικότητας,
στον
ιστότοπο
www.eprocurement.gov.gr.

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών:
Ημερομηνία: 12/10/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για επτά (7) μήνες από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα προσφορών η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές
στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να
προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345
επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν
Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισμό, που ανέρχεται στο ποσό των 1.194,45 Ευρώ.
Η διακήρυξη δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο το ΔΛΤΚ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΛΤΚ

Δημήτριος Καλλίγερος
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