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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 1. Η 206 ΠΑΥ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Αράξου», με 
προϋπολογισμό 356.088,00 € και CPV: 45216200-6. Το έργο συντίθεται από 
εργασίες κατηγορίας Λιμενικών. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι το Α/Δ Αράξου 
του Νομού Αχαΐας (EL632). Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
  
 2. 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. Εφόσον έχουν 
ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/04/2018, η 206ΠΑΥ παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το 
αργότερο έως τις 20/04/2018. Πληροφορίες διατίθενται στο τηλ. 2102486124 
(εσωτ. 5608) από το Τμήμα Δημοπρασιών (φαξ 2102475523). 
 
 3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών ορίζεται η 24/04/2018, ημέρα Τρίτη, 08:00 π.μ και ως ημερομηνία 
και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24/04/2018, 
ημέρα Τρίτη, 11:00 π.μ. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την 
«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις 
του νόμου αυτού. 
 
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Λιμενικά έργα, συμ-
μορφώνονται με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008,  
είναι εγγεγραμμένα στους ειδικούς καταλόγους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
για την εκτέλεση έργων ΝΑΤΟ και που είναι εγκατεστημένα σε: 
 
  α. Κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 
  β. Κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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  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 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, 
 
  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. 
 
 5. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν: 
 
  α. Κύκλο εργασιών κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2015, 2016, 2017) 
μεγαλύτερο από τον προϋπολογισμό  του έργου. 
 
  β. Κερδοφόρους ετήσιους ισολογισμούς κατά τα τρία (3) τελευταία έτη 
(2015, 2016, 2017).  
 
  γ. Κατάλογο εκτελεσθέντων την τελευταία πενταετία λιμενικών έργων, 
με ελάχιστο συμβατικό ποσό εκάστου 365.000,00 €. Η αυθεντικότητα των έργων 
οφείλει να αποδεικνύεται με περιγραφή ή φωτογραφίες και με πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών τους. 
 
 6. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως 
μέλη ένωσης. Οι εν λόγω ενώσεις συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 
4 του άρθρου 19 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016. 
 
 7. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά και δεν 
επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 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. 
 
 8. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ.1α) του άρθρου 72 
του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 7.120,00 ευρώ με 
ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, ήτοι τουλάχιστον μέχρι την 23/11/2018. 
 
 9. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΝΑΤΟ (ΚΑΕ 11-410/4141). 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
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