
EE/S S55
19/03/2019
126985-2019-EL

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1 / 6

19/03/2019 S55
https://ted.europa.eu/
TED

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1 / 6

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126985-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σπέτσες: Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
2019/S 055-126985

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Δήμος Σπετσών
EL307
Σπέτσες
Σπέτσες
180 50
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Σιδέρη
Τηλέφωνο:  +30 2298320010
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dspetson@hol.gr 
Φαξ:  +30 2298073366
Κωδικός NUTS: EL307
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.spetses.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: http://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:
Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Σπετσών, με υδροφόρα πλωτά μέσα, για χρονικό διάστημα 2 ετών.

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60600000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

mailto:dspetson@hol.gr
http://www.spetses.gr
http://www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η θαλάσσια μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλωτά μέσα - πλοία, από
την πηγή «Πάνιτσα» τού Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ανδρέα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο λιμάνι των
Σπετσών.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 448 000.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL307
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σπέτσες.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η θαλάσσια μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλωτά μέσα - πλοία, από
την πηγή «Πάνιτσα» τού Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Ανδρέα, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, στο λιμάνι
των Σπετσών. Η θαλάσσια μεταφορά θα γίνεται με υδροφόρα πλοία, κατάλληλα για την υγιεινή μεταφορά
πόσιμου νερού. Τα μέσα αυτά θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και καταλληλότητας
των δεξαμενών τους, από απόψεως υγιεινής. Τα υδροφόρα μέσα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό
(αντλητικά συγκροτήματα), για διοχέτευση τού νερού απευθείας από το πλοίο στις δεξαμενές διανομής του
Δήμου Σπετσών, μέσω των υπαρχόντων αγωγών. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 24 μήνες και η εκτιμώμενη
ποσότητα μεταφοράς πόσιμου νερού ανέρχεται σε 1.200.000 κ.μ.. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη μεταφορά,
θα πρέπει να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της νήσου Σπετσών, για τη χειμερινή, αλλά και τη θερινή περίοδο,
οπότε και αυτές είναι αυξημένες.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 448 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε ημέρες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

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
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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:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική, εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της
παροχής υπηρεσίας, ήτοι υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα.
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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο, Επαγγελματικό,
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο ή Ναυτικό Επιμελητήριο.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Δεν απαιτείται.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
Υδροφόρα πλοία, εφοδιασμένα με όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις για τη μεταφορά ποσίμου νερού και όλα
τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, τα οποία θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια τής σύμβασης και θα καλύπτουν τις
ισχύουσες διατάξεις για πόσιμο νερό. Τα υδροφόρα πλοία θα πρέπει να έχουν τέτοια μεταφορική ικανότητα,
ώστε να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Σπετσών. Θα πρέπει, επίσης, να
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, για τη διοχέτευση τού νερού από τις θέσεις υδροδοσίας στις δεξαμενές
διανομής του Δήμου. Τα πλοία, με τα οποία θα εκτελεστεί το έργο της μεταφοράς, πρέπει να πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) να είναι τουλάχιστον τρία (3) πλοία, συνολικής χωρητικότητας των συμμετεχόντων πλοίων όχι μικρότερης
από 2.400 κ.μ. ύδατος, χωρητικότητα που αντιστοιχεί σε καθαρό φορτίο (net tonnage) και οπωσδήποτε
μεγαλύτερη από το ήμισυ τής συνολικής χωρητικότητας των δεξαμενών του Δήμου Σπετσών, ήτοι 4.500:2=2.250
κ.μ. Προσφορές, στις οποίες τα πλοία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, είναι τουλάχιστον τρία (3),
συνολικής χωρητικότητας των συμμετεχόντων πλοίων κατώτερης από το ήμισυ τής συνολικής χωρητικότητας
των δεξαμενών του Δήμου Σπετσών, αλλά όχι μικρότερης από 2.000 κ.μ. ύδατος, θα γίνονται δεκτές, εφόσον
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του μεταφορέα, περί του ότι για την κάλυψη του συγκεκριμένου όγκου
ύδατος, που καλύπτει τις ημερήσιες ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Σπετσών, θα παραδίδει ημερησίως
στις δεξαμενές του Δήμου την παραπάνω ποσότητα των 2.400 κ.μ., κατ’ ελάχιστον, αυξάνοντας ανάλογα, την
πυκνότητα των δρομολογίων των πλοίων·
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β) να είναι οπωσδήποτε αυτοδυνάμως κινούμενα, αποκλειόμενων των παντός είδους ρυμουλκούμενων σκαφών
ή άλλων πλωτών κατασκευασμάτων·
γ) να διαθέτουν προωθητική αντλία, με πιστοποιημένη από τον κατασκευαστή (ή αντιπρόσωπο ή με σχετική
υπεύθυνη δήλωση του μεταφορέα) δυνατότητα προώθησης 300 κ.μ. ύδατος ανά ώρα, σε απόσταση 1.500 μ. και
ύψος 100 μ.·
δ) τα πλοία που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά, πρέπει να ανήκουν στον ιδιοκτήτη, είτε εκ δικαιώματος
κυριότητας είτε δυνάμει άλλης εννόμου σχέσεως (π.χ. ναύλωση)·
ε) να είναι χαρακτηρισμένα ως υδροφόρες, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τα σχετικά πιστοποιητικά
κατασκευαστή.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
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 - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. 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 ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο, Επαγγελματικό,
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο ή Ναυτικό Επιμελητήριο.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

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.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

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.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/04/2019
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Τοπική ώρα: 15:00

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: 13 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 03/05/2019
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμος Σπετσών
Σπέτσες
Σπέτσες
180 50
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2298320010
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dspetson@hol.gr 
Φαξ:  +30 2298073366
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.spetses.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί
ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης της
διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά
οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147).
Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση τής ειδικής φόρμας τού συστήματος
και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης.
Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής είναι υποχρεωτική, για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών
μέτρων του άρθρου 5 του ν. 3886/2010.
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη τής προδικαστικής προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση
αυτής, και η προθεσμία και η άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης,
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εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή, ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η
τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της αιτήσεως.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας,
εκτός αν ορίζεται άλλως, με την ως άνω προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5
του Ν. 3886/2010, όπως ισχύει.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Σπετσών
Σπέτσες
Σπέτσες
180 50
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2298320010
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dspetspon@hol.gr 
Φαξ:  +30 2298073366
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.spetses.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/03/2019
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