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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440301-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Πειραιάς: Πλωτή αποβάθρα
2022/S 155-440301

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Ταχ. κωδικός: 18545
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtexnikon.pn@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131601681
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr/main/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών για την αποκατάσταση ζημιών από θαλασσοταραχή στο 
Λιμένα Αίγινας»

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
34955000 Πλωτή αποβάθρα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η πόντιση/εγκατάσταση τεσσάρων νέων πλωτών προβλητών στο Λιμένα 
Αίγινας, συνολικού μήκους 316μ., συμπεριλαμβανομένων του συστήματος αγκύρωσής των πλωτών προβλητών, 
των ραμπών πρόσβασης και των μόνιμων αγκυροβολίων των σκαφών (ρεμέτζων).

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 684 315.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
45248300 Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΛΙΜΕΝΑΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτών προβλητών, ειδικών τεμαχίων γωνιακού τύπου, εξαρτημάτων σύνδεσης και 
γεφυρών πρόσβασης (ραμπών) και εγκατάσταση συστήματος αγκύρωσης και μόνιμων αγκυροβολίων, ήτοι:
1. Τη μεταφορά, εκφόρτωσή και προσωρινή αποθήκευση (εφόσον απαιτείται) στο Λιμένα Αίγινας συστήματος 
πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 316μ., με τα επί μέρους στοιχεία και χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης (πλωτά στοιχεία, ειδικά τεμάχια γωνιακού τύπου, υλικά σύνδεσης πλωτών 
στοιχείων, εξαρτήματα πλωτών προβλητών, κλπ.), οι οποίοι θα φέρουν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης.
2. Τη μεταφορά, εκφόρτωσή και προσωρινή αποθήκευση (εφόσον απαιτείται) στο Λιμένα Αίγινας τεσσάρων (4) 
γεφυρών πρόσβασης (ράμπες) από/προς τους πλωτούς προβλήτες, με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων 
τους.
3. Τη σύνταξη και υποβολή κατασκευαστικών σχεδίων και υπολογισμών πλευστότητας και ευστάθειας των 
προβλητών, από τους οποίους θα προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που προδιαγράφονται.
4. Την προμήθεια των υλικών/εξαρτημάτων του συστήματος αγκύρωσης και των αγκυροβολίων σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη.
5. Την πλήρη εγκατάσταση των πλωτών προβλητών, του συστήματος αγκύρωσης, των αγκυροβολίων και των 
γεφυρών πρόσβασης, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
• Η πόντιση των πλωτών προβλητών και η εγκατάσταση του συστήματος αγκύρωσής τους,
• Η εγκατάσταση των γεφυρών πρόσβασης (ράμπες) από/προς τα κρηπιδώματα / παραλιακό μέτωπο και οι 
απαιτούμενες εργασίες για την ασφαλή τοποθέτηση αυτών.
• Η κατασκευή και πόντιση των μόνιμων αγκυροβολίων σκαφών.
• Το προσωπικό, ο εξοπλισμός, τα μέσα και τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
πλήρους εγκατάστασης.
• Η πιστοποίηση του εγκατεστημένου συστήματος πλωτών προβλητών από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.
Στο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας δεν περιλαμβάνονται:
• Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού (καλωδιώσεις, σωληνώσεις ύδρευσης, pillars διανομής, 
στοιχεία ηλεκτροφωτισμού)

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
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Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 684 315.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της Διακήρυξης.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
ΟΟι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό 
ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, κατά τις τρεις προηγούμενες 
οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον ίσο με ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.600.000,00€)
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας (5) πενταετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις 
προμήθειας και εγκατάστασης ιδίου τύπου πλωτών προβλητών ή/και κυματοθραυστών ή πλωτών κατασκευών 
εξομοιούμενα με πλωτά ναυπηγήματα, εκ των οποίων η μια (1) τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης με την αξία της 
εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης, ήτοι οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000,00€).
β) να προσκομίσουν δήλωση που θα συνοδεύεται από Πίνακα (Πίνακας Ι) με παρόμοια/σχετικά έργα 
προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών προβλητών ή/και κυματοθραυστών ή πλωτών κατασκευών εξομοιούμενα 
με πλωτά ναυπηγήματα, (περιλαμβανομένων τουλάχιστον των έργων της ανωτέρω παραγράφου α), όπου θα 
φαίνεται το αντικείμενο της προμήθειας ή του έργου, η αξία, το χρονικό διάστημα και οι φορείς ανάθεσης, καθώς 
και το ποσοστό (%) συμμετοχής. Σε περίπτωση που το ποσοστό είναι διαφορετικό του 100%, τότε όπου γίνεται 
αναφορά σε προϋπολογισμό των έργων, θα συνυπολογίζεται το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου που αντιστοιχεί στον οικονομικό φορέα.
Ο πίνακας των έργων πρέπει να έχει την εξής μορφή:
Πίνακας Ι. Πίνακας συναφών έργων Αναδόχου
Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€)
γ) να διαθέτουν ιδιόκτητο πλωτό εξοπλισμό που να αποτελείται από ένα ρυμουλκό με ιπποδύναμη από 90 έως 
200 ίππους έως και έναν πλωτό γερανό με ανυψωτική ικανότητα από 20 έως 50 τόνους.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται τουλάχιστον από 
το ένα μέλος της ένωσης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 16/09/2022
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 20/09/2022
Τοπική ώρα: 10:00
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της Διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: Αιγάλεω 5 και Κάστορος
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ταχ. κωδικός: 18545
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtexnikon.pn@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2131601681
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://patt.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
08/08/2022
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