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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση σκαφών –
ελλιμενισμού.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου σύμφωνα με την μελέτη 6 προτίθεται να
αναθέσει σε ιδιώτη την παροχή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής
που προσεγγίζουν τον λιμένα Καλύμνου, λόγω έλλειψης υπαλλήλων του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
Ο χρόνος ανάθεσης της εξυπηρέτησης σκαφών ελλιμενισμού αφορά την περίοδο από
01/05/2016 έως 30/11/2016.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
1.Να βρίσκεται στον χώρο της λιμενικής ζώνης επτά ημέρες την εβδομάδα από ώρα 08:00
έως 11:00 και 15:00 έως 19:00.
2.Να διαθέτει κάρτες λειτουργίας των Μ.Τ.Σ. και να τροφοδοτεί τα σκάφη με νερό και
ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα προμηθεύεται από το Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
3.Να διανέμει στα σκάφη το έντυπο πληροφοριών.
4.Να διευθετεί τους χώρους ελλιμενισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του Δ.Λ.Τ.Κ.
5.Να διαθέτει με δική του ευθύνη ειδικά καλώδια adaptor τριφασικού σε μονοφασικό και
να τα παρέχουν στα σκάφη.
6.Να διαθέτει με δική του ευθύνη καλώδια επιμήκυνσης και να τα παρέχει στα σκάφη.
7.Να συλλέγει τα έντυπα των σκαφών με δική του ευθύνη και να τα προσκομίζει στο
Δ.Λ.Τ.Κ., προκειμένου να εισπραχθούν τα λιμενικά τέλη από τους υπαλλήλους του Δ.Λ.Τ.Κ.

8. Να προσκομίζει καθημερινά στο Δ.Λ.Τ.Κ. κατάσταση σκαφών άφιξης –αναχώρησης,
καθώς και του τυχόν πράκτορα που αυτά έχουν ορίσει.
9.
Δικαίωμα κατάθεσης προσφοράς έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
συνεταιρισμοί και ενώσεις, που έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τις περιγραφόμενες
εργασίες και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση
της υπηρεσίας.
10.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα αυτοπροσώπως ή
ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραληφθεί
και πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου μέχρι και τις 25/04/2016 και
ώρα 14:00, ενώ η αποσφράγισή τους θα γίνει στις 26/04/2016. Προσφορές που θα
υποβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν χωρίς
να εξετασθούν.
11.
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του
προσφέροντος (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και
τηλεομοιοτύπου (fax), καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), η λέξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της υπηρεσίας. Ο κλειστός φάκελος με την ένδειξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα δικαιολογητικά καθώς και άλλο κλειστό φάκελο με τα
προαναφερθέντα στοιχεία και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», εντός του οποίου
θα βρίσκεται μόνον το έντυπο οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού εις διπλούν.
Στο έντυπο οικονομικής προσφοράς θα αναγράφεται το ποσοστό της έκπτωσης επί του
καθαρού ποσού. Σημειώνεται ότι το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται τόσο αριθμητικώς,
όσο και ολογράφως και να εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό.

12.

Επίσης, εντός του φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνονται επί

ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:
i. Φορολογική ενημερότητα (για συμμετοχή σε δημοπρασίες).
ii. Ασφαλιστική ενημερότητα του Ι.Κ.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. (για συμμετοχή σε δημοπρασίες).
iii. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση που οι
υποψήφιοι ανάδοχοι είναι νομικά πρόσωπα (εταιρείες), υποχρέωση προσκόμισης
αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες
αυτές. Η νόμιμη εκπροσώπηση θα προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας.
iv. Πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή εκτύπωση από το site της Γ.Γ.
Πληροφοριακών Συστημάτων, από το οποίο να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι
ανάδοχοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών λιμενικών
υπηρεσιών, εξυπηρέτησης σκαφών ή ναυτικού πράκτορα, διαθέτοντας σχετικό
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
v. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη
κατάσταση, καθώς και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης
κατάστασης.

vi. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι έχουν λάβει
γνώση της τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας και την αποδέχονται ανεπιφύλακτα
στο σύνολό της.
vii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι η αμοιβή τους για
τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν εφόσον αναδειχθούν ανάδοχοι της υπηρεσίας θα
είναι αποκλειστικά το αναγραφόμενο στην οικονομική προσφορά τους και δεν
δικαιούνται να διεκδικήσουν ουδεμία περαιτέρω αμοιβή από το Δ. Λ. Τ. Καλύμνου.
viii. Πιστοποιητικό από το οποίο θα αποδεικνύεται η καλή γνώση της αγγλικής
γλώσσας, συνοδευόμενων από επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. Η γνώση
της Αγγλικήςγλώσσας (καλή - Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του Π.Δ.
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ. Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου
1 Π.Δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ
115Α΄/09-06-2006).
ix. Καταστατικό και όλες οι τροποποιήσεις του (μόνο στην περίπτωση που ο
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο).
Οι ανωτέρω ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα προσκομισθούν σε πρωτότυπο, ενώ τα
λοιπά έγγραφα θα προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα.
Τα στοιχεία της προσφοράς (υπεύθυνες δηλώσεις, οικονομική προσφορά κλπ) θα
υπογράφονται ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος:
- σε περίπτωση μεμονωμένης ατομικής επιχείρησης από τον ίδιο τον προσφέροντα,
- σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή
εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της,
- σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) από τον
εξουσιοδοτημένο επί τούτω διαχειριστή της,
- σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. από εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό
πρόσωπο.
13. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι χαμηλές οικονομικές προσφορές, το ποσό των οποίων
δεν θα επαρκεί για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας και καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν από τους
υποψηφίους αναδόχους για την παροχή της υπηρεσίας θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Ανάδοχοι οι οποίοι έχουν οφειλές προς το Λ.Τ. Καλύμνου και δεν
έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους μέχρι και την ημέρα κατάθεσης των
προσφορών, θα απορρίπτονται.
14. Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές που ταυτίζονται απόλυτα όσον αφορά στο
προσφερόμενο ποσοστό αμοιβής, για την ανάδειξη του αναδόχου θα διενεργηθεί
κλήρωση.
15. Το ελάχιστο προσωπικό που θα απασχολεί ο ανάδοχος, είναι ένας υπάλληλος. Ο
υπάλληλος που θα απασχοληθεί, θα ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. και θα αμείβεται με μισθό
όπως ορίζει η νομοθεσία. Οι ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι μηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2015 αναλύονται ως
εξής:
Μικτές αποδοχές :

586,08€

Εισφορές υπαλλήλου :

90,84€

Καθαρές μηνιαίες αποδοχές : 495,24€
Για την περίοδο των επτά μηνών από 01/05/2016 έως 30/11/2016, οι μικτές αποδοχές του
υπαλλήλου ανέρχονται στο ποσό των 4.102,56€.
Η μηνιαία εργοδοτική εισφορά ανέρχεται στο ποσό των 143.94€. Το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη για το διάστημα 01/05/2016 έως 30/11/2016, θα
ανέλθει στο ποσό των 1.007,58€.
Το συνολικό κόστος αναλύεται ως εξής:
1.Μισθολογικό κόστος: 4.102,56€
2.Εεγοδοτική εισφορά: 1.007,58
3.Συνολικό κόστος υπηρεσίας: 5.110,14
Το συνολικό ποσό που διατίθεται από το Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για την υπηρεσία χωρίς ΦΠΑ
ανέρχεται στο ποσό των 8.600,00€.
Το εργολαβικό όφελος ανέρχεται στο ποσό των 3.489,86.
Ο ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Δ.Λ.Τ. Καλύμνου, το οποίο και θα μπορεί
να τροποποιεί το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει το χαμηλότερο ποσοστό,
εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της
παρούσας τεχνικής περιγραφής.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξυπηρέτηση σκαφών ελλιμενισμού

ΤΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
8.600,00
8.600,00
ΑΞΙΑ

8.600,00

Φ.Π.Α. 16%

1.376,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.976,00

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός

