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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για : Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου
Λευκάδας

για το έτος 2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,

συνολικού προϋπολογισμού

94.889,40€

με

Φ.Π.Α.24%
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Οδός: Υπ. Κατωπόδη και Αντ. Τζεβελέκη, 31100
Λευκάδα,

Τηλ.:26453

6061
60610,

Telefax:

26453

60586

E-mail:

info@lefkada.gov.gr
info@lefkada.gov.gr,

Ιστοσελίδα: www.lefkada.gov
gov.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus
promitheus.gov.gr. Άμεση
και

δωρεάν

πρόσβαση

στα

έγγραφα

της

σύμβασης

στη

διεύθυνση

διαδικτύου

www.lefkada.gov.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων
της σύμβασης από
πό τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
Δήμου, Τμήμα ΠροϋπολογισμούΠροϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών του Δήμου Λευκάδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Σύντομη περιγραφή: Αντικείμενο της σύμβασης

είναι

η ναυαγοσωστική κάλυψη των

χαρακτηρισμένων με απόφαση της Λιμενικής Αρχής ως ΄΄πολυσύχναστων΄΄ παραλιών του
Δήμου: «Κάθισμα», «Άγιος
ιος Ιωάννης», «Αγ Νικήτας», κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέμβριο του έτους 2021
CPV: 75252000-7
7 «Υπηρεσίες διάσωσης»
Δαπάνη : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 85.412,32€
85.412,32 μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ9.477,08 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €
94.889,40€).
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής.
Η διάρκεια της σύμβασης:
σύμβασης ορίζεται οι τρεις (3) μήνες, Ιούλιος, Αύγουστος και
Σεπτέμβριος, καθημερινά επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, εργάσιμες ή μη, μη εξαιρουμένων
των αργιών και από ώρας 10.00΄ - 18.00΄.Όταν
Όταν για οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η

έναρξη παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες
του και θα πληρωθεί για το χρονικό διάστημα από την έναρξη αυτή έως και τις 30
Σεπτεμβρίου 2021.
Η χρηματοδότηση σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 70-6162.002 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.:23606/29-062021

(ΑΔΑΜ.:21REQ008830855,

ΑΔΑ:6ΠΑΨΩΛΙ-3ΣΓ

απόφαση

ανάληψης

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 731.1
καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα
ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών 16η Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών
θα γίνει στις: 22 Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.00
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις που ασχολούνται με τη παροχή των υπό ανάθεση υπηρεσιών.
Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του
διαγωνισμού
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Η εγγύηση συμμετοχής: στον διαγωνισμό είναι ποσού χιλίων επτακοσίων οκτώ ευρώ και
είκοσι πέντε λεπτών (1708,25€), το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζεται πιστοποιητικό/βεβαίωση
του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :οι οικονομικοί φορείς α) κατά τη διάρκεια
τουλάχιστον των τελευταίων τριών , να έχουν εκτελέσει συναφείςσυμβάσεις παροχής
υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου (ναυαγοσωστικής κάλυψης), (επιθυμητά χωρίς ποινή
αποκλεισμού), β) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως αυτός αναφέρεται
αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές δ) να διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο και
πιστοποιημένο προσωπικό (με την απαιτούμενη άδεια)
Προδικαστικές

Προσφυγές:

Στοιχεία

αρμόδιου

φορέα

για

τις

διαδικασίες

προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι
διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ.
39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»

Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αναρτώνται στις
διευθύνσεις:www.lefkada.gov.gr του Δήμου Λευκάδας και www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

