ΑΔΑ: 96Χ3ΩΕΖ-Υ2Ε

INFORMATICS
19PROC004770452
2019-04-10
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.04.10 13:51:03
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ XANIΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση
: Πολεμιστών 1941
Ταχ. Κωδ.
: 73400
Τηλ
:28223-40215
Fax
: 2822022121

Κίσσαμος, 10/4/2019
Αρ.Πρωτ.: 3384

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/6/2019 ΕΩΣ
30/9/2019»
Ο Δήμαρχος Κισσάμου
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη
πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/6/2019
έως 30/9/2019» προϋπολογισμού

125.067,77 ευρώ με το Φ.Π.Α.,

με

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων
Ταχ.Κωδ.: 73400
Τηλ.: 28223-40215
Telefax: 28220-22121
E-mail: dkisamou@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.kissamos.gr
Κωδικός NUTS: EL 434
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
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Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.kissamos.gr) είναι διαθέσιμα όλα τα
συμβατικά τεύχη της παρούσας.

Επίσης η προκήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών δημοπράτησης διατίθενται και
σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κισσάμου στη διεύθυνση:
Πολεμιστών 1941, Κίσσαμος Χανίων, Τ.Κ. 73400, τηλ: 28223-40215.
3.

Κωδικός

CPV:

92332000-7

«Υπηρεσίες

λουτρικών

εγκαταστάσεων

παραλιών»
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της
υπηρεσίας: EL 434
5.

Περιγραφή

της

δημόσιας

σύμβασης:

«Ναυαγοσωστική

κάλυψη

πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κισσάμου, περιόδου από 1/6/2019
έως 30/9/2019»
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική προστασία των λουομένων στις
πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Κισσάμου σε έξι (6) ναυαγοσωστικούς
πύργους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/2019 Μελέτη και συγκεκριμένα:


Στην παραλία «Μύθημνα» (ένα (1) απαιτούμενο πόστο ναυαγοσώστη)



Στην παραλία Καστελίου (θέση Γήπεδο) (ένα (1) απαιτούμενο πόστο
ναυαγοσώστη)



Στην

παραλία

«Μαύρος

Μώλος»

(ένα

(1)

απαιτούμενο

πόστο

ναυαγοσώστη)


Στην παραλία Φαλασσάρνων (Κεντρική Παραλία – Θέση 1) (Ένα (1)
απαιτούμενο πόστο ναυαγοσώστη)



Στην παραλία Φαλασσάρνων (Κεντρική Παραλία – Θέση 2) (Ένα (1)
απαιτούμενο πόστο ναυαγοσώστη)



Στην παραλία Φαλασσάρνων (θέση Πεταλίδα) (ένα (1) απαιτούμενο
πόστο ναυαγοσώστη)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.861,10 € και
επιπλέον Φ.Π.Α. 24.206,67 €, δηλαδή σύνολο 125.067,77 €
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται

ΑΔΑ: 96Χ3ΩΕΖ-Υ2Ε

19PROC004770452 2019-04-10
7. Χρόνος υλοποίησης της Υπηρεσίας:

Η διάρκειΑ της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και συγκεκριμένα από
1/6/2019 έως 30/9/2019.
Σε περίπτωση που η σύμβαση υπογραφτεί μετά την 1/6/2019, η διάρκειά της θα
ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 30/9/2019, με ανάλογη μείωση
του ποσού της σύμβασης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 2.2.1
της υπ’ αρ. 3383/10-4-2019 Διακήρυξης.

9. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
10. Παραλαβή προσφορών:
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/4/2019 και ώρα
14:00 μ.μ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,

την 11/4/2019, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 16:00 μ.μ.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Πέντε (5) μήνες από την επομένη διενέργειας
του διαγωνισμού
12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 15-6117.003 & 15-6117.004
του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2019 κατά το ποσό των
105.468,49 € & 19.599,28 € αντίστοιχα και θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Δήμου Κισσάμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 261/10-4-2019 Απόφαση
του Δημάρχου Κισσάμου (ΑΔΑΜ: 19REQ004764553 2019-04-10 & ΑΔΑ: 6Ψ1ΕΩΕΖΗ6Μ).
14. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε
συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
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ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς
τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Οι
προδικαστικές προσφυγές ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της
υπ’ αρ.3383/10-4-2019 Διακήρυξης του Δημάρχου Κισσάμου.

15. Δημοσιεύσεις:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρούνται στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στις
εφημερίδες «Χανιώτικα Νέα» και «Νέοι Ορίζοντες».
Η προκήρυξη όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου
2

του

Ν.

3861/2010,

αναρτάται

στο

διαδίκτυο,

στον

ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.kissamos.gr
Ο Δήμαρχος Κισσάμου

Σταθάκης Θεόδωρος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS STATHAKIS
Ημερομηνία: 2019.04.10 13:41:43 EEST

