
EE/S S60
26/03/2019
139168-2019-EL

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

26/03/2019 S60
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:139168-2019:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Μύκονος: Υπηρεσίες εναέριας-θαλάσσιας διάσωσης
2019/S 060-139168

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Δήμος Μυκόνου
Δημαρχείο Μυκόνου, ακτή Καμπάνη
Μύκονος
846 00
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μ. Ασημομύτης - Στάης
Τηλέφωνο:  +30 2289023261
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: massimomitis@mykonos.gr 
Φαξ:  +30 2289023261
Κωδικός NUTS: EL422
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.mykonos.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: 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:
«Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μυκόνου, για το έτος 2019, με δικαίωμα προαίρεσης στο
επόμενο έτος, για το ίδιο χρονικό διάστημα».

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
60443100

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

mailto:massimomitis@mykonos.gr
www.mykonos.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας, για την: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών
Μυκόνου, για το έτος 2019, με δικαίωμα προαίρεσης στο επόμενο έτος, για το ίδιο χρονικό διάστημα», οι οποίες
έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις, από την επιτροπή τού άρθρου 11 του Π.Δ.
31/2018 και περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη της Υπηρεσίας (παράρτημα Ι), της αναλυτικής διακήρυξης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 677 418.72 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: EL
Κωδικός NUTS: EL422
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Μύκονος.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η σύμβαση αφορά στην παροχή υπηρεσίας, για την: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών
Μυκόνου, για το έτος 2019, με δικαίωμα προαίρεσης στο επόμενο έτος, για το ίδιο χρονικό διάστημα», οι οποίες
έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις, από την επιτροπή τού άρθρου 11 του Π.Δ.
31/2018 και επομένως, επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες:
1) παραλία Ψαρρού·
2) παραλία «Πλατύς Γιαλός»·
3) παραλία Καλαμοπόδι (Παραντάις)·
4) παραλία Πλιντρί (Σούπερ Παραντάις)·
5) παραλία Παράγκα·
6) παραλία Αγράρι·
7) παραλία Ελιά (2 πύργοι - 2 ναυαγοσώστες)·
8) παραλία Καλό Λιβάδι (2 πύργοι – 2 ναυαγοσώστες)·
9) παραλία Καλαφάτη (2 πύργοι - 2 ναυαγοσώστες)·
10) παραλία Άγιος Στέφανος·
11) παραλία Πάνορμος·
12) παραλία Άγιος Ιωάννης (Διακόφτης)·
13) παραλία Ορνού
Η ενδεικτική δαπάνη της εργασίας για την περίοδο (Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2019), υπολογίζεται στο ποσό
των 338 709,36 EUR πλέον ΦΠΑ και στην περίπτωση που γίνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, για την
περίοδο τής παράτασης (Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2020), υπολογίζεται στο ποσό των 338 709,36 EUR πλέον ΦΠΑ
και συνολικά, στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και εβδομήντα
δύο λεπτών (677 418,72 EUR) πλέον Φ.Π.Α..
Σε περίπτωση, κατά την οποία —κατόπιν των αποφάσεων των λιμεναρχείων— μειωθούν οι πολυσύχναστες
παραλίες (άρα και ο αριθμός των απαιτούμενων ναυαγοσωστών κ.λπ.), ο ανάδοχος δεν θα παρέχει υπηρεσίες
στις αντίστοιχες παραλίες και επομένως, δεν θα πληρωθεί την αντίστοιχη συμβατική αμοιβή, όπως αναλύεται
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
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Η εργασία θα εκτελεστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016.
Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ναυαγοσώστη χωρίς σχετικό βάθρο, από 11:00 π.μ. έως 15:00 και
για 7 ημέρες την εβδομάδα, στην παραλία στον παλαιό λιμένα Μυκόνου (Αγία Άννα Καμινάκι), για τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Η συγκεκριμένη παραλία, αν και δεν έχει χαρακτηριστεί πολυσύχναστη, επειδή είναι
στη Χώρα της Μυκόνου παρουσιάζει μεγάλη επισκεψιμότητα, κατά τους θερινούς μήνες, λόγω της κρουαζιέρας
και για την ασφάλεια των λουομένων προβλέπεται ναυαγοσωστική κάλυψη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 677 418.72 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 4
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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης τού δικαιώματος προαίρεσης, για την περίοδο (Ιούνιος - Σεπτέμβριος
2020), η δαπάνη της οποίας υπολογίζεται στο ποσό των 338 709,36 EUR πλέον ΦΠΑ.

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

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:
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις,
κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και εκτελούν αντίστοιχα έργα, σχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνισμού και διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και
την εμπειρία, για την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με επιτυχία, αντίστοιχες (ακριβώς) εργασίες
συγκρίσιμης έκτασης, σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. στην ΕΛΛΑΔΑ ή στην αλλοδαπή.
Ειδικότερα: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών,
ήτοι υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης, υπηρεσίες φύλαξης και διάσωσης. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί
φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να μπορούν να
παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους κι απαιτείται να αποδείξουν, ότι διαθέτουν την
έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.
Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικούς φορείς, αυτοί καλούνται να προσκομίσουν:
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— πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με πιστοποίηση της εγγραφής για το
συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή, που να έχει εκδοθεί το
πολύ έξι (6) μήνες, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα καλύπτει την άσκηση των
δραστηριοτήτων, κατά το υπό αναφορά έτος,
— άδεια ναυαγοσωστικής σχολής, από την οποία να προκύπτει η τουλάχιστον 3ετής λειτουργία της.
Επίσης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν, ότι οι απαιτούμενες
ναυαγοσωστικές άδειες έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τους όρους που καθορίζονται από
τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2.2.4 διακήρυξης).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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 συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν άδεια ναυαγοσωστικής σχολής, από την οποία να προκύπτει η
τουλάχιστον 3ετής λειτουργία της.
Επίσης, οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξουν, ότι οι απαιτούμενες
ναυαγοσωστικές άδειες έχουν εκδοθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά τους όρους που καθορίζονται από
τις κείμενες διατάξεις.
Βλ. διατάξεις του Π.Δ. 31/2018: «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες», όπως ισχύουν.

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Ο τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρεται αναλυτικά στα οικεία άρθρα της διακήρυξης, καθώς και στη
μελέτη της Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

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
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IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/04/2019
Τοπική ώρα: 13:00

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: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 12/04/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
www.promitheus.gov.gr.

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
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 198
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.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 έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα,
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

www.promitheus.gov.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης, που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το
οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Περαιτέρω, βλέπετε τα αναλυτικά αναφερόμενα στο άρθρο 3.4) της διακήρυξης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Δήμος Μυκόνου
Ακτή Καμπάνη, Γιαλός
Μύκονος
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2289023261
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mayor@mykonos.gr 
Φαξ:  +30 2289022229

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/03/2019

mailto:mayor@mykonos.gr
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