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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2020
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :
« Παροχή Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών
εξωτερικού με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και
προκυμαίας, διαχείρισης αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης
διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται στα
τιμολόγια 7,8,9 και 10 του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ Β’ 3402/10.08.2018 »
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 936.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
1.Αναθέτουσα Αρχή
Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., Διεύθυνση: Ακτή Α. Παπανδρέου, Λιμάνι Λαυρίου, Λαύριο. Τηλ.: (+30) 2292027711, (+30) 22920-22089, e-mail: info@oll.gr .
2. Περιγραφή είδους και προϋπολογισμός
Παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση εμπορικών πλοίων (όπως ενδεικτικά τύπου RO-RO), γραμμών εξωτερικού
με φορτίο (όπως οχήματα, containers, χύμα κ.λπ.) και εκτέλεσης εργασιών επί πλοίου και προκυμαίας, διαχείρισης
αυλής και τελωνειακής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης, διεκπεραίωσης διαδικασιών και εξυπηρέτησης
πελατών στο Λιμένα Λαυρίου και γενικότερα υπηρεσιών που αναφέρονται στα 7,8,9 και 10 του Οργανισμού
Λιμένος Λαυρίου δημοσιευμένα στο ΦΕΚ 3402/10.8.2018 τεύχος Β.
Το αντικείμενο του έργου αναφέρεται στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και δη στην:
•
Φόρτωση και εκφόρτωση πλοίων
•
Παραλαβή και παράδοση φορτίων
•
Διεκπεραίωση διαδικασιών και διεργασιών εξυπηρέτησης πελατών και συναλλασσόμενων, διεκπεραίωση
Τελωνειακών απαιτήσεων.
Στις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται επιπλέον:
1. Η επί 24ώρου βάσεως φύλαξη της Τελωνειακής Αποθήκης Προσωρινής Εναπόθεσης και των εντός αυτής
φορτίων.
2. Η λειτουργία πύλης εισόδου – εξόδου του Τελωνειακού Χώρου με το αντίστοιχο προσωπικό, με διαδικασίες ISPS
και αντίστοιχη μηχανογραφική δυνατότητα, για έλεγχο των εισερχομένων και εξερχομένων οχημάτων και
ανθρώπων.
3. Η διάθεση μηχανοργάνωσης, συμβατής με τις απαιτήσεις της Τελωνειακής Αρχής, (λογισμικό και αντίστοιχος
μηχανογραφικός εξοπλισμός) για τη διαχείριση της Τελωνειακής Αποθήκης.
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 936.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%
3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση
Κατακύρωση βάσει τιμής.
4. Χρόνος Διάρκειας
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα μηνών
που άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του αναθέτοντα φορέα.
5. Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που
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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, καθώς και δ) σε 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
6.

Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η διάθεση της σχετικής διακήρυξης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στον ιστότοπου Αναθέτοντος Φορέα στην διεύθυνση (URL): www.oll.gr
7.

Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές Εναλλακτικές

Προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8.

Χρόνος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 16/03/2021 και ώρα 14:00 στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
9.

Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 17/03/2021
και ώρα 12:00
10. Ισχύς των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται επακριβώς στο πλήρες τεύχος της
διακήρυξης.
12. Πληροφορίες
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΣΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Τηλέφωνο: 22920-22089 / 22920-27711
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@oll.gr, serelis@oll.gr

Για τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε.

Γιώργος Βακόνδιος
Δ/νων Σύμβουλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARIA DANA
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