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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα
προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού»
συνολικού ενδεικτικού κόστους έως 9.000,00€ (πλέον του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους,
να καταθέσουν τη σχετική προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις και αποφάσεις:
Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
1.
Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
2.
Του άρθρου 58 (αναλογικά εφαρμοζόμενου) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3. του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006 τεύχος Α’)
και ιδιαίτερα των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209.
4. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
6. Του εγγράφου 513.5/2015 του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
7. Του με αριθ. 31/2018 (ΦΕΚ Α΄ 61/04.04.2018) Προεδρικού Διατάγματος και όπως αυτό έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σχετικά με σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες, σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του
Ν.4688/20 ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α΄.

Β) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
1.
Την με αριθ. 9/ πρακτικό 10/ 01.06.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού», από τον εκτελούμενο
προϋπολογισμό έτους 2020, της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
2.
Την με αριθ. 4/ πρακτικό 10/ 01.06.2020, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
με την οποία συστάθηκε η ετήσια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού ΕΔ) και
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ) της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για το έτος 2020.
3.
Την με αρ. πρωτ. 1434/16.06.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
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Για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής πλαζ Καρτερού» για τη σεζόν 2020.
Η εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Τεχνικές Προδιαγραφές – Ποιοτικές Προδιαγραφές
1.

Περιγραφή υπηρεσίας

Σύναψη σύμβασης για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής πλαζ Καρτερού» για
τη σεζόν 2020 και συγκεκριμένα από 1η Ιουλίου 2020 έως και 30 Σεπτέμβρη 2020, σύμφωνα με : τις
διατάξεις του Π.Δ. 31/2018 όπως αυτό τροποποιήθηκε και συγκεκριμένα του άρθρου παρ. 1β, 2 και 3,
του άρθρου 2 παρ 5 και 7, του άρθρου 5 παρ. 2,9,10 και 12,του άρθρου 7 παρ 1 και 3, του άρθρου 9 και
του άρθρου 10, σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Ν.4688/20 ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α΄και με το
έγγραφο 513.5/2015 του τομέα Λιμενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου για
«Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
προσφορά.
2.
Είδος διαγωνισμού :
Ο διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, με
κατάθεση εντός τακτού χρονικού διαστήματος προσφορών.
3.
Κριτήριο Κατακύρωσης :
Συμφερότερη προσφορά με βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
ως άνω του ΠΔ 31/2018 και όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.
Διάρκεια ισχύος των προσφορών :
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους επιλεγέντες αναδόχους για το χρονικό διάστημα παροχής της
υπηρεσίας, ως άνω αναφέρεται.
5.
Ανάδειξη Προμηθευτή
Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης, θα καταρτιστεί η σχετική σύμβαση και θα υπογραφεί από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
6.
ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, η δε τυχόν ύπαρξη
απόκλισης θα σημαίνει απόρριψη της προσφοράς.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σας, για τις ανωτέρω απαιτήσεις,
έως την Δευτέρα 22.06.2020 και ώρα 14:30, στα γραφεία της εταιρείας, στη δ/νση Ιωάννη Προκοπίδη
Νέα Αλικαρνασσός, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η «Ναυαγοσωστική κάλυψη της Δημοτικής Πλαζ Καρτερού» για τη
σεζόν 2020 και θα αφορά τη χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από 01.07.2020 έως 30.09.2020.
Άρθρο 2ο
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας.
Η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας αυτής, θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφερότερη προς την επιχείρηση προσφορά, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και συλλογή
προσφορών, για τις ανάγκες της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
Η κατακύρωση του αντικειμένου της παροχής υπηρεσίας στον μειοδότη θα γίνει με απόφαση ΔΣ
ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ.
Άρθρο 3ο
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει κλειστό φάκελο της
οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη της
Δημοτικής Πλαζ Καρτερού».
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού, από τα εξής
δικαιολογητικά:
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο (επί αποδείξει) της
επιχείρησης, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι:
α. Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
β.
Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της υπηρεσίας
κωδικό επαγγέλματος.
γ. Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα
ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις – πλαίσια
2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της
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31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

δ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ε.
Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
στ.
Η προσφορά καλύπτει τις διατάξεις του ΠΔ 31/2018 και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ 5 και 7 και του
άρθρου 5 παρ. 2, 9, 10 και 12.
2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.
Άρθρο 4ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος.
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο μειοδότης, θα παραλάβει μέσω εγγράφου mail ή φαξ, το έγγραφο
της ανακοινώσεως του αποτελέσματος.
Άρθρο 5ο
Δικαιολογητικά ανάθεσης
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής
ικανότητας, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η υπηρεσία, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση
η οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει:
Α)

Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.

Β)
Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί
σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
Γ)

Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προυποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας σχολής, σε ισχύ.

Δ)

Άδεια του εκάστοτε ναυαγοσώστη που θα παρέχει την υπηρεσία.

Άρθρο 6ο
Τρόπος – Τόπος Εκτέλεσης των εργασιών
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει από τον μειοδότη, σε χρόνο και τόπο που θα ορίσει η εταιρεία
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
«ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε», προκειμένου για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και ο οποίος θα πρέπει απαραίτητα να
τηρήσει αυστηρά το χρονοδιάγραμμα της παραπάνω υπηρεσίας όπως του ζητηθεί από την ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
Άρθρο 7ο
Σύμβαση.
Η Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
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Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί αποτελούν, η παρούσα Πρόσκληση, η Συγγραφή
Υποχρεώσεων, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, και η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 80
Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Ολοκληρώθηκε η υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και
γ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 90
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου
Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με επιταγή που θα
δίνεται έναντι λογαριασμού στα πλαίσια της ακολουθούμενης πιστωτικής πολιτικής της ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ και με την
έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού στοιχείου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τιμολογήσει σύμφωνα με τις εντολές της εταιρείας, ήτοι να εκδίδεται
τιμολόγιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Σύναψη σύμβασης Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής πλαζ Καρτερού»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΛΑΖ ΚΑΡΤΕΡΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ
9.000,00 (πλέον ΦΠΑ)

Η Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ευαγγελία Σχοιναράκη – Ηλιάκη
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Σύναψη σύμβασης Υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη της δημοτικής πλαζ Καρτερού»

΄

ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

/

/2020

Ο Προσφέρων
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